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SENHOR.

[.
M tempo, em que a in-

comparávelgrandeza de

V. Magejiade erigio acjuella pre^

clara Oficina da Verdade , em que



fe vaõ lavrandOj^m polindo as 'EJla-

tuas da gloriu Portugmza , dívida

he queJe Ih^ tributem acuelias ,
çue

também en$rãõ a fazer numero com
as obrigadas

;
porçue fe a eflas

(
pa-

ra exemplares da pofieridade ) já a

virtude lhes lavrou os Templos , ago-

ra lhes manda agenerofa , e Regia
direcçaà tk V. Magefiade renovar

os Cultos.

Saõ ejias
(
já immortaes , co-

mo gloi^jçfas Mjiatuas\ os filhos da-

(juelh tkimia Baàic^ca S. Domin-

gos de GufmaÕ
(
efclarecido confan-

guineo de V. Magejlade
)
çue de An-

tagonijias da objervancia , e Orácu-

los da fciência , pajfaraõ a brilhar

BJlrellas no Firmamento da irmnor-

talidade , depois que luzirão tochas

nas atalaias da Virtude. E je ejhs
,

qu^ptm Mpuíq eftiutou Sábios ^ ou

^.mtíi^M^õ ujiimmihou Jujios j faõ
Q^iqu^:$mknt a Coroa de FortugdJ

impÚêc^o,Mjf&llos y mo defçqiée-.

cera



cera V. Magejlade as razdètis de lhes

permittir o Jeu Pio , Catholico , e

Real patroemo ; nem elles je c/que-

çer.áõ de agradecer o bufcar-lhes eu

ò mais Joberam , negoceando cotH

Deos que o perpetue ditofp. Q Cep

dilate a V.. Magejlade a vidày eprof-

pére feu Real E/lado. para gloria

de feus Reynos , e prémio de feus

vaj/allos*

Fr. Lucas de Santa Catharina.
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PROTESTO
Í)0„AÚTaOR.

Onformando-me com os Decretos Pon-
tifícios y fdbre eíla matéria , que aqui
efcreye\> protefto , que tudo o que

digo de milagres 5 revelaçoens 5 titulos de
fantidade? mercês 5 e favores dfe Deos, naô
intento que tenhao mais credito , e verda-

4e 5 quô a das pefíbas , e papéis , de que o to-

mey ; excepto o que já eílá recebido , e ap^

provado pela Santa Fé Catholica.

Fr. Lucas de Santa Catharina.

PRO-



PROLOGa„.|
'A' OBRA, .E AOr.LElifclW»

Mayor emprego, a que a vaidade ád« nòííTfcíid

confagrou todos os defvelos da fua^ianíbiçaó,

foy fempre aquella induftria de fereftitiairem-Á

poíleridade na fegunda^ vida da memoria ;rpa^

rá-jirp cortarão os jafpes, polirão ,os bronzes, efcoltó

rao os cedros , em que tornaíTema avultar em o grân**

de theatro do Mundo , emendando o caduco das cinzas

na artificiofa tranfmigraçao das eftatuas. * o

Efpalhada vive efta verdade na Divina, como na Venitefa-

humana Hiftoria , fendo os primeiros , que infauftamejate nobís^^mr-

côbiçaraõ efta induftriofa vida (ó vaidade poftbuma
! ) ^1]^*^^^"'

aquelles , que com efpirito foberbo , defconhecendo a pertingat'

diftancia da terra ao Geo , queriaõ, que huma defme* fumf"^:

dida torre os commerceaíTe com a Divindade. Parou nò celebre...

ar a rabnca, porque dahi nao paliara aiclea. C^omeçou mennof-

a confufaõ das línguas a fer mordaça da blasfémia, fem
q^J^ÍV ,j^.

4jue fe lograíTe daquella, fadiga mais , que-iOãdeienganQ

de que fora aérea.
_

-'

Defvelou-fe Abfalam vaídoío , fabricando o ilIuC- Samueiis

tre,. e triunfal Cenotafio , em que fe perpetuaíle o feu ^^j ^j.

nome aos aíTombros da pofteridade ; íem advertir , qtíb vens íibí

nem o magnifico o livrava de fepulchro , arquivo do ef- memum
quecimento. Hercules -^ que (fogeita a mayor parte do

p^'^p^'^^J;'^

Mundo) fazendo Templo de toda a Africa lhe levan^ ftauem.

tou aquellas duas columnas , a que confagrou a fama
híc^""^"'

fuás duas azas. Semiramis, que levantando os muros aio Voiate in

prodigio da AíTiria , parece, que quiz moftrar ^ que para i..5'.°dío.

o mageftofo do íeu eípirito , £o huma Babylonia podi^i 'íoj"'*^ si-

sfeií; Palácio. Artemifa , que lavrando o milagre da Gre-

ckt , para Regia urna das cinzas de feu efpofo , ailim

eíiendeo a fabrica a confelhos da grandeza , que fe naó

diftinguio , íe quiz eternizar a fua magoa , ou a fua fp-

berba.

ih r.i' Os Reys da Africa , que em fuperfticiofo culto piiniusi.

authorizaraó aquelle grande Templo de Diana ,
gloria ^^-^-^^

íjsdI

"
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de Efefo , e extraordinária maravilha do Mundo , mul-
tiplicando com geherofo , e nunca aíTaz pezado difpen-

dio , nunca bem encarecido artificio , o non plus ultra

em cento evinte columnas , levantadas atalayas , em que
defcançaíTe a foberba de fua Coroa , e de que fe defco-

brifle^ò efpaçofo deftriálo de fua fama;

/òf:->NCyro, Rey dos Medos , lavrando hum Palácio,
ènrnque b jafpe , e o ouro efcureceriao a arquiteílurà

á mefma ôbra> a naõ fer igual prodígio a arqmtedura.
GsEgypcios , erigindo fuás celebradas Pyramides, tal-

vez Altares confagrados ao fogo, aquém levantadas ,€
agudas ferviao de retrato , e de facrificio. Trabalho

,

que iHuftrando a Memfis , e alfombrando o Nilo , foy
f' occupaçao defempenhada por feíTenta mil homens em
.-ui 8" efpaço de vinte annos ; mas empenho tao filho da deC-
Obíítera. vanecida foberba de feus Authores

, que caíligado do
t!s tantae

q^^ ^^ perpctuo efquccimcnto , até a feus nomes ficouvamtans
authori-

ínnam

,Jil3X'

tanta maquina fervindo de fepulchro , fem lograrem nel-

niusi. 5^. le os interelTes de epitapho. h>:^ . < j u.^ :;.j/.

*^*^^' Finalmente a vaidade ambiciofa 'dos qíre íftveftfáí*

raó y e erigirão os Obelifcos , que ennobrecerao a He-
liopolis, multiplicando as grandezas a Alexandria, epaf-

fando a coroar os prodígios de Roma no Circo Vatica-

ú:;,^ no , onde Nero , c Cayo lograrão memorias a pezar

do tempo , porque contra fuás injurias fe apoftaraõ as
idíí 21 Hiftorias. oq ^b xoidmdí- amon

-r) ot Aílim fe defvelou na humana natureza a cobiça

da fama , mas tao pouco afortunada , que , naõ lhe va-

lendo as cautelas dos bronzes , e dos mármores, triun-

fou finalmente o tempo das mais duráveis , e agiganta-

"
V y das torres, em que ainduftria dos foberbos fe quiz guar-

r necer contra a contmua bataria dos annos. bo o artincio

da penna eternizou incontraftavel os aíTumptos , a que

quiz dar vida. Se naô , veja-fe qual he a deíFas cabidas

€Ítatuas, e efpalhadas cinzas, mais que o eípirito, que

^em hum papel foy eternizando o Prelo , a cujas vozes

mudas vaõ efcutándo os feculos as mais affaíladas me-
morias. S&i'h\

Eíla a valentia , com que os Efcritores triunfaõ da

injuria das idades , naõ fe devendo menos á fadiga de

V fuás



fuás pennas , que pouparem aos homens aquella difcreta

magoa de nao terem nafcido a lograr as pafladas expe-

riências do tempo , em que nem toda a imperceptível

velocidade de Aia carreira bafta a efconder osfucceílos,

fiados á penna , que os efcolhe afllimptos.

Que baldados os defvelos , os difpendios , os ar-

tifícios , os fimulacros , a que a vaidade fiou o pregáo

de fiias cinzas, a nao fer o efpirito da Hiftoria, alma^

com que tornaõ a viver as idades ! EíTa a utilidade da

Hiftoria, a que os homens deviaõ deftmar todas as poí-

fes de feu engenho para efcrevellas , como todos os en-

tendidos as de fiia aplicação para repalTallas. Mas he

laftima ,
que o fiior , que a penna oíFerece ao eftudo

,

o tenha tomado por íua conta a cenfiira ^ eftando hoje

tao praticado efte vicio , que ha necedade , que fe refol-

ve a cenfiirar, fem mais cabedal, que o faber ler. Da-
qui nafce o encolher-fe a prudência entre os limites da
defconfiança , e perderem as idades o thefouro das noti-

cias , deípendido por aquellas pennas , em que fe poderá

fezar o que a noíTa lingua tem de grave , de eloquen-

te y de exprefllva , e de própria. Mas eftá tao tratavel o
querer faber emendar quem nem fabe aprender

, que
mais fácil fera darem os Authores em aíFoutos, que eíi

perar os nefcios emendados.

Se he digna de eftimaçao a empreza de efcrever

com os ameaços de nao agradar o animo de perpetuar
noticias, fem a ambição de querer competir elegâncias,
Jiao proponho aos políticos Leitores outra valia , para
que olhando para os motivos do meu trabalho , deixem
paílar as quebras do eftylo, em que ainda nao a (Tentou

a efcolha
, por fer o Tribunal da cenfura tao publico

,

que íe contao os Juizes pelos Leitores , lobre entrar a
votar o gofto de miftura com o juízo.

Quer a Hiftoria eftylo corrente , como filha da
verdade ; mas nao humilde , como Meftra da vida ', e
he dífficil de conciliar a circumfpecçao de quem enfina,

com a ligeireza de quem conta. Deve fer a Hiftoria,

verdadeira , clara , breve , e elegante. Eftas íao as

quatro qualidades
, que animao o racional corpo da

fua efcntura. Mas fendo, no entender de todos, ocon-

§ li ci'



çifo'i'e ò verdadeiro, vencível difficuldade ao trabalho

i

e ao artificio 5 a clareza, e a elegância me parecem as

cftrellas Pleidas , na esfera da Hiftoria difficilmente jun-

tas; fendo muitas vezes o compoílo , e o efcolhido das

palavras, o dobrado; e o medido das oraçoens , o que
vay dilatando os penados , a perigar entre o Scylla, e
Charibdis de enfadonhos, ou de confufos.

^. Nem a nimia clareza ha de defnaturalizar a fuave
• adulação da Rhetorica, fendo efta difcreta neo^aça o me-

lhor desfaftio da leitura. Os livros naô fe efcrevem para os
nefcios ; os entendidos naõ fe canção nos reparos. Nenhum

'èiomem he feito para todos. Para comentar goftos , nao
Sinepara- jja^a dcfempeuhar acertos. Efcuras fao talvez as para-

loqueba- Bolas , nao cleímerecerao por lílo tomalias o mefmo

Ma«h.*24.
-CítíiÍIo por argumento de verdades , que propunha aos

•íiudes; resolvendo, que as comprehendellè quem podef-

íe. O Efcritor nao ha de perder as licenças da Hi-ftoria

Quispo. <:oni o r-eceyo de peregrinar a ignorância. Quem na6

íc capla?." chegar a entender , reconheça o achaque em fua cafa^
idemij. ^Q a Hiíloria pode dar luz, mas nao vifta.

Sem perder delia eítas advertências, me aniíno â

pegar na penna , fiando a fortuna os logros , a que naS

alcançar a diligencia ; que naõ cabem todos os acertos

na jurifdicçao da efcolha. Os Varoens notáveis da mi-

nha Religião Sagrada 5 e illuftres filhos defta Provmcia

de Portugal , fao o afllimpto do meu emprego ; e haven-

do nelles muito , que ponderar , he precifa grande ad-

vertência para que a narração nao fe alargue a panegy-

rico , ou rompendo as leys da Hiftoria , ou propondo a

verdade encarecida.

AíTumpto grande ! Empreza difficil ! Pezo incom-

portável ! Ainda aos hombros dos Tacrtos , dos Lúcios

,

e dos Livios , Atlantes , em que defcançou a elegante

maquina da Hiftoria , com aquella ventura , que ainda

hoje juftifica a fingularidade , e defengana a imitação.

jGrande , difficil , e incomportável ao debil , ao curto voo

de huma penna , a primeira vez aparada para correr a

grande esfera das Eftrellas de Domingos , Varoens il-

luftres , em que a fua eftampou reflexos , e logrou influ-

xos taã fagradamente defempenhados , que , pafl^ando ao

cter-



eterno Firmamento da Igreja , fervem hoje de feguros

noites á mais confiderada obfervaçao da vida.

Ficção foyGentilica , elegância Poética , que , ge-

mendo com a nobre carga da esfera Celefte , de humi

hombro a outro aliviava Atlante o grande pezo. Ornava-

fe de eftrellas o defmedido globo. Tudo cantou Virgí-

lio. ^neL /. FI. *

li

ubi Callfer Atlas í

c\: 'lAxem humero torquetJlellis ardentibus aptum.

Huma esfera gloriofamente ornada de eftrellas cança os

hombros ao mayor Atlante; ecomo fenaõ recearão op-

primidos os que reconhecem em minha Religião Sa-

grada melhor esfera , em que íeus filhos faõ luzidas et
trellas, doutrinadas daqueJía, que em meu illuftre Patri-

arca madrugou a fer Aurora de fua vida , como fe os luí-

trofos jeroglificos de íèu illuftre fangue lha empreftarao

para portentolb phenómeno de fua virtude , ou prefagia

feliz da Familia , que promettia á pofteridade.

E fe he preceito Evangélico , que fe naõ efcondaa

a& luzes doutrinadas delle , venturofa obediência a de

defcobrir aos olhos de todos as que de Domingos her-

darão feus filhos, offerecidas ás imitaçoens, ou aos af-

fombros. Efte he o meu defvelo , e o meu aíTumpto. Quan-
do eftes fao tao fobidos, a mayor parte do emprego fe

fia aos deíejos , fempre os fará ditõfos a refoluçaô , quan-#

do nao os acertos. O defengano , e definterelle , confuU
tados ambos com o meu curto talento , naô hao de can-r

çar os Leitores com a antiga hypocrifia de lhe pedir, ou
lifongear a cenfura ; que quem protefta efcrever verdar

des deípidas de novo artificio, deíconhece os caminhos

de grangear applaufo.

A ninguém deixou efperanças de os merecer {co-

mo juftificado acrédgr de todos ) o grande Chronifta o
Padre Fr. Luiz de Soufa , a cujo defvelo , e jnconfidera*

vel trabalho fe deverão defcubertos , com tanta fidelidade

de perdidas noticias , e felicidade de hiftoricas elegân-

cias , os grandes fucceflbs defta Provincia até o anno
de 1614., G^^que gloriofamente triunfadora de embara-

ços.



ços, e coroada dè acertos, podera accrefcentar ás azas

da fama aquella penna, em que eternamente voara o íeu

nome, a nao fer divida o penduralla no íeu Templo, co*

mo reconhecido milagre.

O que nos refta (defde o anno em que findou a
terceira Parte da Chronica defta Provincia , em que com-
prehendeo até a ultima notabilidade delia) he recolher as

noticias de alguns filhos feus, efpalhadas pelos Conven-
tos, ou, para melhor dizer, fepultadas nelles, nao tanto

ápenfaõ de largos annos, ou culpáveis defcuidos, como
a cuidados, e cautelas da modeftia religiofa, ou magna-
nimidade Portugueza j tao natural íempre em huma , e
outra , o obrar acçoens dignas de fer efcritas , como o
bufcar caminhos para as efconder obradas. Efl:ehe( Lei-

tor ) o alTumpto , que te proponho. Lê a teu gofto ; mas
lembro-te que efte género de efcritura encaminha-fe an-

tes ao exemplo , que á delicia ; e fera culpável , que a
attençaó , que te havia de dever a doutrina , te leve a cen-

fura.

Nao ignoro que nefte ultimo período era pró-

prio o lembrar , e propor aos claros , e beneméritos fi-

lhos defta Provincia , as glorias
, que > á imitação de feus;

primeiros Pays , deviao lavrar para feu credito na reli"»

giofa ofiicina de feu Sagrado Inftituto : mas devendo eu
entender, que mè era precifa huma penna, em que os

rafgos paífaíTem a fer voos , forçofamente me accommo-
dava com o pezar de nao poder expender como elogios

os que de algum modo foube predicamentar como fuc-

ceíTos. Porém foy alta Providencia de mayor fortuna o
defcobrir o elegante epitome , em que o Reverendiflimo

Padre Meftre Carlos António Cafnedi da Companhia
de Jefus, Oráculo da fciencia Sagrada, (como o tefte-

munha a fua Crijls Tbeologica ) Cicero Religiofo
, ( co-

mo omoftra efte Epitome Panegy rico) dá a conhecer ao

Mundo, e perpetua nos Faftos da.Chriftandade , o tri-

unfante , e gloriofo Triduo , com que a fua Cafa Profef-

fa de S. Roque celebrou a Beatificação do Beato Francif-

co Regis : porque expondo o dia , em que ofiiciou a Com-
munidade dos Religiofos de S. Domingos de Lisboa,.,©^

efpalhando em toda a Religião o melhorado cofre de

Amai-



Amalthéa de fua erudição profunda , e florida elegân-

cia ; fendo o feu bem meditado emprego o ponderar

aquella devida attençao, com que a Ordem dos Prega-

dores teve fempre por fmgular , e generofa empreza ó
reconhecer, venerar, e promover as glorias dos efclare-

eidos filhos do grande Ignacio , que podia eu efcoiher

para elogio da mefma- Religião Dominicana , ( efpecial

efta Provincia Portugueza) fenaõ o faber a mefma Pro-

víncia reconhecer, na efclarecida Religião da Compa-
nhia, tao alto Inftituto, e confervar com ella tao efti-

mavei commercio; empenhando-fe (para feu mayor cre-

dito) em a venerar benemérita, e a merecer aíFeéluofa.

As claufulas do Epitome (que h^o de acreditar a minha

efcolha, e fervir de immortal gloria a efta Provincia Do-
minicana ) fao as feguintes :

CoronidemfolemniJJlmo Triduo Jlatuit florenújjlma y

qmnis fapientia , à* hcroicarum odore virtutum
, fuorum^

que myfteriorum rojis , annuente Empyreo , coronata Pa-*

trum Pradicatorum Reíigio , mn tantum ubi Deus Jci^

tur^ fed & ubi nejchur Orbi toti notijjima y cujus Filii

Protoparentis fui Dominici lucem amulantes , facem pro

linguaj ignem pro você fpirant. Convenit fub fecunda di-

et Vejperam , praeunte Crucis tropbao
, populojum Pa-

trum Pradicatorum agmen. Celebraia à Reverendijfimo
Patre Provinciali Fratre Dominico a SanSlo Thoma , vi-

ro omiiibus numeris abfoluto , qui mitijfima animi fui Ín-

dole , 0» áurea morum fuavitate , de fuis ,
à' de exteris

omjiibus , pracipue de nojlra Societate religiose trium-

phat ; celebrata , inquam , máximo cum apparatu , af-

Jíflentibus fex gravioribus fui catus Patribus , ornatijft-

mo Pluviali fuperamiStis y prima Vefper£ ^ quibus ahfo-

lutis
, fervidijjima Canicula ignes pro nibilo habentes ,

b* ab afperrimo excelfi collis ajcenfu , à^ defcenfu minime
territi

, fexies intra viginti horarum Jpatium idem iter^

latrante Canicula
-,
fufcepere. ò.^^^ .

i"^

Prater feflivos aris campani , tum in Patrum Do-
tninicanorum , tum ,

quòd magis mirandum ejl , in incly-

tarum excelfi hujus Inflituti SanSíi Monialium Conven-

tibus iteratos fragores , expofiti ante utrorumque Casno-

bia



bianaturalês y ò* jaStatl ante Templorum fores j pernoSlisf

tenebras artifieiales ah amicis ignes*

Cantata fojlremo àie ah eodem lauchtljpmo Patre

PrpvíHciali , fnjfima ojlentatlom , Mij}^a , & repetita fe*

cunda Vefper^ ,
poji qtias injlttuta folemnis per Urbif

plateas proceffio^rin qua inter PP, Pradicatores ^
à* nof-^

tros urbana humilitate certatum , renuentibus illis digniíh

rem, ut par erat -^ conaiítihis nojiris^ m ratio exigebaty

inferiorem locum occupare ; certamen à charitate
, qua om-

nia unit , defnitum j ita enim utrique comifcehantur , ut , w/-

Jl candor habitus: nos proderet , ignorari plani po£et , uter

Dominicanus , uter Jefuitã foret.

Delata per longos viarum tra5íus Beati Joamiis

Francijci Statua' , fuccolantibus pia farcina duobus ex

SanElijJimaTrinitatis Patribus ^ h* duobus noflris, Tam-
dem Chriflus Dominus , qui omnium Alpha , à" Omega efi ,

numerojí^^ ób raultiplicem aliorum Religiojorum , praci-

pue Trinitariorum , concurfum Procejjtonts agmen clauftt ,

fuflentantibus Baldachinum oSlo Patrihus Dominicanis ^

Pluviali ornatis , à* deferente Sacrum Divina Eucharif

tia pignus Reverendijfimo eorumdem Patre Provinciali.

e *o. Oravit fub Sacrum ( nequid fplendoris deejfet Ulyf
fiponenfis Conventus^ Reverendijfimus Prior , Doélor Fra-

ter Antonius a Sacramento. Ut pro re loqueretur ^ totus

Pontificis Beatificationis Breyi inflitit ; à^ quidem tam
inenarrabiliplaufu , ut , Jicut nefas efl dubitare , quin Bre-

ve fuerit a Clemente XL Spiritu SanSlo conceffum , ita de^

mentata temeritatis réus habendus foret , qui Concionato^

rem fpeciali Spiritus SanSli afjljlentia munitum 7iegaret.

Etenim Ulyjfíponenfes continere fe non potuerunt
,

quin

quater faltem concionantemConcionatorem intcrruwperent y

eumque inufitatis laudibus in Calum ferrent,

Hac ftmplici , à^pedeflri veritatis Jlylo fupereffet

modo 5 vel gloriofi bujus Ordinis exundantem obfequiorum

in nos excejfum-j vel nofirorum erga eumdem indelebilent

grati animi obfervantiam expendere, Primum breviufcúla

apoflrvphe , alterum taciturna admiratione expediam.

Faviflis 5 Religiofijpmi Patres i tuque pracipue Re-

verendijjtme Provincialisy faviflis , inquam ,
à'fine metii

Societati faviftis ; nobifque favendo \^ vobis ipfis faviflis:»



Nítm v^ígientem, prlmb fub annls ^ Societatem vejlra fa-

pienti/e uberlbiis , multiplici in Univerjitate laSíaftis. Vos

eam in Tridentino Concilio totis viribus promovijlis. Vos

mirabilem exercitiorum librum a mordacibus linguis voto

vejíro illafum fervaJUs, Vos Divum Ignatium contume-

liose , ò* durijjlme vexatum vejlris in Claujlris perbuma-

ntter traEtaJlis, Vos Collegia in Lufitania ,
ò' Indis , pró-

diga mmu fumptibus vejiris erexi/Iis, In vobis magna il-

la veflrorum Herorum nomina , Venerabilis Archiepifco- Efta me-

pus Bracharenfis , Frater Bartholomaus a Martyribus
, JJ^^yricr

Ò* celeberrimtis fanEíitate ,
ò' fapientia Ludovicus Gra- ^leixoii

natenjis Çne à Lufitania recedam ) quo conatu dilatatio- Reveren-

nem Societatis promoverint , in omnium mente , & ore ver- ííl^^

fatum ; & ita quidem , ut eojdem in hodierna fefiivitate Cafnedi

revixijfe credendum fit. Favijlis igitur fupra modum So-
J^^!^^*

cietati , at Societati vefir^e , ita enim vefira eflj ut
^ fi vef-

Thoio-

tra j vos colendo, & honorando nonfit^ Societas non fit, m^ç.

Nihil igitur mirum ^ fifavendo excefilftis, Nemo enim fe- f%^°'c
cum ipfo avarus. 2! p! 2*28.

Efta a narração elegante , e authorizado apoftro-

phe , com que aquella áurea penna da doutiífima , pre-

clara , e florentiflima Companhia de Jefus , quiz conde-

corar a Religião Dominicana , efpecial mente efta fua

Província Portugueza; e he efte reconhecimento tao ef-

timavel , e decorofo para ella, que oefcrevo no Prefa-
cio dos heróicos progreflbs de feus lUuftres filhos, que-
rendo perpetuar-lhes nefta lembrança a mais gloriofa co-

roa.

§5 LI.
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ICENÇAS.
DA ORDEM.

Cenfura do M. R. P. M. em TJjeologia, Fr. Pedro Mon-
teiro , Pregador do SerentJJlmo Senhor Infante D. Fran-

cifco , Confultor do Santo Officio , Examinador Syno-

dal do Arcebifpado de Lisboa Oriental , das Igrejas

do Infantado ^ e das do grande Priorado do Crato y e

Académico da Academia Real.

M Anda-me V. P. M. R. que veja a Chronica

,

que compoz o Reverendiífimo Padre Fr. Lu-

cas de Santa Catharina, Chronifta defta Pro-

víncia, Académico da Academia Real ; favor,

de que fiz fingular eílimaçao , para ter nella que admi-

rar de novo os muitos fogeitos , que nefte ultimo fecu-

lo da Religião floreceraô nella em virtudes , e letras

,

porque muitos delles foraõ promovidos a diverias digni-

davles.

A Obra he muitas vezes digna do grande nome
do feu Author , grangeado em muitas , de que tive noti-

cia
5 por mais que a algumas naõ permittio o nome a

fua modeftia. Com efte conhecimento já efperava o
acerto, com que aqui efcreve a fua grande capacidade,

bem conhecida , e experimentada nas Aulas , e Collegio

Conimbricenfe , de que foy digno Collegial , íatisfazen-

do as obrigaçoens literárias com aquella exacçaõ , que

fe pede nellas.

»>, Depois fe entregou a eftudos Sagrados , em que

fempre o acharão com a penna na mao. Nelles deu há

annos ao Prelo a Hiíloria Panegyrica da Princeza San-

ta , ( com o titulo de Eftrella Dominicana ) ornada com
todo o género de erudição Divina , e humana ; obra

,

e parto de hum vaílo eftudo ; e naquelle género , e no
feu eftylo incomparável no voto dos eruditos defapai-|

xonados , naó fó neíle Reyno , mas em algum ellra-

nho.

§§ ii Nao
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Nao fe cfocrava menos de hum engenho, em aue

fe fãz facil o ek rever em varias'^ matéria* , ôc-ccmmo-

dando-fe ao eftylo de cada huma , aíTim no Sagrado

,

como no Politico, e ainda no Poético, com igual (por
mais que difficil ) pratica no ponderofo , e no jocoferio

,

em que conhecendo a impiedade da Critica Nacional

,

efcorideo a fua modeftia, e a fua advertência aos curio-

fos muitos empregos , em que os bons difcurfos achariao

naõ fó divertimento , mas documentos.

'Das fuás occupaçoens eftudiofas , e continuas da6
agora a eílampa alguns afFeftos á Religião , que as co-

nhecem , e as eftimao , a f^ida do noffo Grande Patri-

arca S. Domingos^ ( que faltava no idioma Portuguez)

e glorias da Ordem , com o titulo de Taumaturgo do

Rofario'^ obra, que envolve erudição Hiftorica, e Pre-

dicativa.

Imprime mais o Pantheon Euangélico ^ com cinco-

enta , e mais Panegyncos Sacros ; e podiaõ continuar

quatro Imprenías dos papeis , que defte género andao

efpalhados por varias mãos , de que faõ tao mal conhe-

cidos 5 como andao já confufos , e desfigurados. Sepulta

ainda na fua cella a impoílibilidade do difpendio ( que
lhe nega indevidamente o Prelo ) cinco tomos de varias

matérias Predicáveis , Afceticas , e Panegyricas , que o
nome do Author fegura dignas da fua luz publica, que

talvez lhe nega a fortuna em obfequio da enveja. ''

Nos empregos Académicos vay dando repetidas

provas de que naõ degenera , antes confirma a gran-

de proporção com as^ heróicos efpiritos , de que elía íe

compõem j fendo o feu emprego (em que tem efcrito

dous livros ) matéria a primeira vez expofta no nollb

idioma , e naõ achada na noíla Hiftoria ; mas tudo ven-

dera - a applicaçaõ laboriofa de quem fe fabe adiantar

nefla.

Qiiem em femelhantes empregos naõ fó profeí-

íà noticias , mas pratica experiências , e a quem nem os

muitos annos deftá pratica enfraquecem a penna , naÕ

podia deixar de fatisfazer com roda a exacçaõ ( affim

na verdade fielmente hiftoriada, como no eltylo verda-

deiramente hiílorico) 2ís Memorias dejla Provinda ^
para

õn
;

glo-



gloria do feu , e noíTo Grande Patriarca , e dos herói-

cos filhos, que illuftrou nella. Aífim me parece a Obra
tao digna da eílampa , como o Author da gloria , que
fe lhe feguirá defta Imprenfa. Efte he o meu parecer.

VoíTa P. M. R. ordenará o que for fervido. S. Domin-
gos de Lisboa Occidental, em ,:^ de Mayo de 1732.

twmmMtm^^^mi^- ffSÇ^SSJS!'tLr-szii. Fr, Pedro Monteiro, Mefire.

FR. Chriftovao de Santo Thomaz , Meftre em San-

ta Theologia , Confulíor do Santo Oííicio , e Prior

Provmcial da Ordem dos Pregadores neftes Reynos
de Portugal ,

pela prefente damos licença ao Padre Fr.

Lucas de Santa Catharina , Chronifta defta Provincia,

para que poífa imprimir a Quarta Parte da Hiftoria del-

ia, villo eftar revifta, eapprovada pelos Padres Meftres

da Ordem. S. Domingos de Lisboa Occidental , i o de

Mayo de 1732.

y Fr. Chrijlovao de Santo Thomaz, Vigaria GeraL

Do Santo Officio.

Cenfura do M, R. P, M, Fr, Álvaro Pimentel^ Qualifica-

dor do Santo Officio^ à^c.

ILL.™% E REV.^<> SENHOR.

REvi 2i Quarta Parte da Hiftoria de S^ Domingos^

particular do Reyno , e Conquiftas de Portugal

,

compofta pelo Reverendiífimo Padre Meftre Fr.

Lucas de Santa Catharina , da Ordem dos Pregadores,

feu Chronifta; e acho nella muito que admirar, aíTim

no eftylo próprio da Hiftoria , como na matéria de que

trata, pois em qualquer vida dos Religiofos ,
que con-

ta , fe defcobre hum exemplar da perfeição , do zelo de

Dcos , e Santa Fé , fem que o Author tropeffe contra

§§ iii ella.



ella , ou ofFenda aos bons coftumes : pelo que a julga

por muito digna de -íe dar ao Prelo. Volla llluftriífima

fará o que,ibr mais acertado. Lisboa no Convento de

NolTa Senhora da Graça 5 20 de Setembro de 1708. 9Í

O Mejlre Fr. Álvaro Pimentel

Cenfura do M. R. P. M. Fr. Miguel da RefurreiçaSf -

QualificaSor do Santo Oficio 5 à^c.
^

imJ^, E REV.-« SENHOR.
Anda-me VoíTa Illuftriflima

, que dê o meu pa-

recer fobre fe haver de imprimir, e íahir á luz

a Quarta Parte da Hifloria de meu Patriarca

S. Domingos , particular do Reyno de Portugal^ com-

porta pelo Muito Reverendo Padre Meílre Fr. Lucas de

Santa Catharina , da Ordem dos Pregadores ^ e feu

Chronifta : e obedecendo , digo o que entendo , e me
parece que na6 temcoufa alguma contra a pureza de

nolla Santa Fé , nem contra os bons coftumes 3 antes

muitos, e vários exemplos de Veneráveis Padres , e Re-
ligioías , que aílim como podem préftar augmento á imi-

tação da vida mais reformada ^ aíTim também podem
fervir de credito a veneração da 'Religião Cathohca , é

de tao illuftre Famiha, em que ô Author entra com hu-

ma grande parte pela elegância , com que os efcreve , e

exprime: e aqui naÕ digo tudo o que finto , poique as

leys da Cenfura nao permittem os Panegyricos , que

merece a fua erudição. VolFa Ifluftrillittia mandará o

que for fervido* Santa Clara de Lisboa , ip de Janeiro

de 1709.

Fr. Miguel da Refurreiçao.

^wA r ,,^a

Vií-



VIftas as informaçoeDs
, póde-fe imprimir a Quartm

Parte da Hifloria Do^^nnicana , de que trata efta

petição ; e impreíTa tornará para fe conferir, e dar li-

cença que corra 5 e fem^ella naà correrá. .Lisboa , 297

de Janeiro de 170^. ^ 9í

oiq

Carneiro: Moniz, Haffe, Monteiro'. Riheiro. ';^

-Ào

Rocha, Fr, Encarnação. Barreto, T

-- J

(j -ODo Ordinário^

ab . oj

PO'de-fe imprimir 2i Quarta Parte da Hijloria D<h^

minicana , vifta a licença do Santo Officio ; e de-

pois de impreffa torne ;para fe conferir , .e^dar licençac

para correr , ç fem illo naõ correrá. Lisboa jfp de Abril^

de 1709. na ç oíinog

^-ín: -— -,•.-..., .:,,. , .. ^^ -nofííH

'^'''"'' '' '• ' >x/io:^ í/.^yvv ,/ ,- loq íjíjp

O X^aÇO-
^^ ul : m^n

.\^^\\^\

Cenfura do M, R. P, M, Fr. Miguel de Santa Maria ^

Académico da Academia Rraly.&c* iiiijp cj

•'• ;jif^ H «omífliu

-ú^uu s E N H O R. e ^t)bBL

TI a Quarta Parte da Hifitrria de S. Domingofí^

particular dos Reynos de f^ojfa Magejlade y Au4
thor o Muito Reverendo Padre Meftrè Fn Lucas

de Santa Catharina, Chronifta da Ordem daquèlle San-

tiffimo Patriarca : e tendo lido as trez primeiras , ^^
compoz o infigne Chronifta. Fr^ Luiz de Souf^,jne pa-

rece



rece que o Padre Meftre Fr. Lucas em nada lhe he in-

ferior , mais que em florecer depois, como de Cícero,

comparado com Demofthenes , dilTe a íabia antiguida-

dade j certeza de que he vivo exemplo efta quarta Par-

te , comporta com eftylo taõ cafto , taõ elegante , tao

proporcionado ás matérias de que trata, e tao verdadei-

ro ,
que vimos nós com os noíTos olhos muito do que

efcreve aqui , e illuílra a fua penna
; podendo qualquer

Leitor de ambos, dizer fem hfonja de hum, e lem of-

fenfa de outro
,

que naõ he mais para admirar o prin-

cipio, e progreflb da Hiftoria Dominicana Portugueza,

na primeira, fegunda, e terceira Parte, que o feu fim,

e coroa na quarta , como a outro intento dille Plinio o

o Segundo : Initium , & frogrejpum laboris mirer , an fi-
nem ? O Padre Fr. Luiz começou , e profeguio com tan-

to acerto , que meritiífimamente logra o applaufo , de
que até agora nenhum Hilloriador lhe tirou da maô a

palma ; mas fe huma fó o pode fer de duas mãos , nao
recufaria o Padre Fr. Luiza do Padre Meftre Fr. Lucas,
que, por lhe fer igual no trabalho , na verdade , no en-

genho , na erudição, e no eftylo, he razaÓ que lhe fe-

ja companheiro no triunfo : e nao fera injuria ainda o
preferir efta Quarta Parte ás trez primeiras ; porque a

Hiftoria he como a vida, cuja perfeição nao efta tanto

em começar, e profeguir bem, como em acabar bem;
que por ifto Cicero coroou a eloquência dos Athenien-

fes , dizendo , que a aperfeiçoarão depois de a inventa-

rem : In quibus fumma dicendi vis & inventa efi: ,
à*

ferfeSia.

Pelo que toca ao argumento da Obra , contém ef-

ta Qiiarta Parte muitos Religiofos , e Religiofas , illuf-

triflimos Heroes em fantidade , em letras , em digni-

dades , e em nobreza de fangue , os quaes adequada-

mente correíponderaó , e deíempenharao os merecidos

encómios , com que graviflimos Elcritores , e, o que mais

he, os Summos Pontifices honrarão a préclariftima Or-
dem dos Pregadores , intitulando-os Defeníores inviélos

da Fé Catholica , verdadeiras luzes do Mundo, fidelif-

fimos Miniftros de Chrifto , fortalezas incontraftaveis

da Igreja , e radiantes iliuftraçoens de todas as gentes

:

'í • con-



canfervando ós filhos deíla Província , de "quem com
tanta inodeília fazaChronica prefente, a piedade, eru-

dição y e zelo de feus predeceílores , e erelcendo cada

vez mais nas honras , e acclamaçoens dos que fabem dif-

tinguir o folido, e verdadeiro do fantafticoj, e fitlniloío,

a pezar da inveja inimiga de tudo o que he exc^Ifo , e

itkiftre. Eíle he o meu parecer , em que , íuppofto o

acerto do Author, e nobreza da matéria ^ naõ pode dei-

xar de fer elogio a Cenfura : pelo que julgo efta Obra
digniííima da luz publica , e o Author delia merecedor

de toda a honra , e mercê , que V. Mageílade for fervi-

do fazer-lhe, como tao benemérito, naó fó da fua Re-
ligião , mas da naçaõ Portugueza. No Convento de noí-

ík Senhora da Graça, i6 de Mayo de 1705^. ] t:)b

QUe fe poíTa imprimir, viftas as licenças do Santo

OfBcio, e Ordinário, e depois de impreíTo torna-

rá á Meza para fe taxar , e conferir , e fem iíTo

ft^Q^qrrerá. Lisboa^^oj^^^ayo de 1705;. jJLtX

Z). Prejldente, Oliveira, Lacerda. Botelho.

Da Academia Real.

Cenjura do M. R. P. M. Fr. Miguel de Santa Maria ,

Académico da Academia Real y &c.

EXCELLENTISSIMOS SENHORES.

VI o livro , que VolFas Excellencias me mandarão
cenfurar: e fendo o mefmo, que revi por ordem
do Defembargo do Paço no anno de 1709

,

agora torney a achar a grande razão , com que lhe tro-

quey a Ceníura em elogio , devendo fer, no voto dos que
melhor entendem da Hiíloria , digna de todos efta

,

que

/ J .. .

"
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QUARTA PARTE

DA HISTORIA
DE S.DOMINGOS

PARTICULAR DO REYNO , E CONQUISTAS
DE PORTUGAL.

LIVRO PRIMEIRO.
Dos Religiofos filhos defia Provinda^ que fiorecerao ^ e

acabarão com reputação de virtude , e letras.

USPENDEO a penna
o Padre Frey Luiz de
Soiifa , grande Chro-
niíla dctta Província

,

dcixando-a rica com
feus efcritos , e fingularmente

authorizada com a larga , e ele-

gante hiíloria , em que depoíl-

tou nos Archivos da pofterida-

de os nomes dos Varoens, que

a ennobreceraò iníigne , com a

voz, com a penna, cóm a vi^

da ; e na6 menos os das Reli-

giofas
, que nos Clauftros Do-

minicanos fouberao meditar os

deCenganos delia , e correr por
entre cfpinhos de mortiíícaçoens

a abraçar a verdadeira.

A hum , e outro numero tem
Part. IV,

efpiritos ,
que accrefcentar efte

noíTo feculo, ainda que nos fal-

taíTe cora a matéria, e aíTumpta

de novas fundaçoens , fobre cin-

coenta e íeis
,
que aponta a nof-

fa hiftoria : reííanos a do Mo-
íteiro do Sacramento em Lis«

boa , e a do Convento de San-

ta Joanna na mefma' Cidade; a

das Religiofas Hibernias do
Bom SucccíTo ; aílim me pareceo

repartir cfta quarta Parte em
quatro claíTes , ou quatro livros.

O primeiro tocará aos Religio*

fos. A's Religiofas o fegundo.

O terceiro com efpecialidadeao

Moíleiro dp Sacramento, como
aquelle ,r»que ainda nas noíTaa

Chronicas naó entrou a fazer

A vulto,



2 Parte IV. da Hiíloría de S. Domingos

,

vulto, Benjamim da Província, nefteReyno, mas em toda Hef-

fiiho da lua ancianidade nefte panha, berço de fua obfervan-

Reyno. O quarto, ao Moftciro cia, antes fecunda feára deSan-

do Bom SucceíTo, de Religio- tos, que vivenda de recoletos,

fas Hibernias ,
que ainda que de que forao boas teftemunhas

peregrino para a Província , hof- ElRey D. AíFonfo IV. o Bravo,
^pedado em Portugal , fera ra- e o piedofo Rey D. Joaó o 11.

*zaó ,
que lhe fucceda o mefmo Naó promettia menos fruto a-

^cm a Chronica ; e naÕ fe quei- quelle cantinho de terra, culti-

'xará o íeu merecimento, de que vado pelos Santos Fundadores
a que efcolheo para Pátria , lhe Frey Soeiro Gomes, eFrevDo-
veyo a fervirfó de fepultura. raingos do Cabo. Entaô fe fez

Encoftar-íeha a efta efcritii- Cafa pequena », como para ho-

ra a de alguma noticia da Con- mens
, que amortalhados a que-

gregaçaó da índia. Hiraõ os riaõ ter por fepultura. Augmen-
Religiofos , e Religiofas pela toufe depois , e com mais lar-

antiguidade de íuas Gafas, nao gueza , a Igreja; tudo arruina-

faltando a noticia do que hou- rao os tempos , e tudo reedifi-

ver de novidade nellas , desde cou o zelo de bons Prelados;

o tempo, que as deixou o Pa- hoje fc vê perfeito^ e acabado,

dre Frey Luiz de Soufa, pelos aílím de officinas , como de or-

annos de 1613. fendo Miniftro nato, e aceyo de Templo, ver-

Geral da Ordem Frey Seraíino dadeiramcnte toda a Caía co-

Silo Papienfe , e Prior Provin- mo Palácio de Deos , donde íe

ciai neiies Reynos FVey Agofti- hofpeda a fua Família
, que o

nho de Soufa ; naô havia mais louva. Mais antigas , e miúdas
novidade no eílado da Provin- noticias tem os curiofos na pri-

cia.

CAPITULO I.

De alguns filhos do Convento de

Santarém^ que deixarão nome

^

e opinião de virtude.

meira Parte das Chronicas. Paf-

femos aos edificios efpirituaes,

que faô noíFa única importância.

Foy hum delles o Padre Fr. Vr.AntQ,

António deSande (Fr. Domin: '^'^ ^^

gos diz outra noticia , nenhuma
certa , a do fobrenome lim ,

Sande^

que paíFará a fervir de nome a

NA6 podem deixar de cor- quem tanto neftes efcritos o me-
rer parelhas a julla quei- rece. ) Filho he fem duvida o

xa do noífo defcuido , e a ma- Padre Sande defta Cafa
, por-

teria
,
que os grandes efpiritos que fendo conhecida fua virtu-

delta Província nos deraõ para de, em nenhuma outra fe def-

deftruillo, porque o mefmo fe- cobrio memoria delle , fendo ex*

ii irmos defcobrindo Varoens periencia neíla Província
, que

iníignes, que irmos tropeçando Religiofos de femelhante vida

na culpável omiífaó das memo- fempre vaô fervir , e acaballa

rias delles. Aífim fera a queixa nas Cafas onde faó filhos. Nem
prologo da notícia. faça equivocaçaõ o acharfe na

He a Cafa de Santarém o mefma Cafa outro Religiofo

primeiro domicilio
,
que a Fa-

mília Doiminícana teve naõ fó

com o mefmo nome , e a mef-

ma , ou quaíi circunílancia de

morte 3



Eivro primeiro Xllap. L* :.j t^í 5
morte

; porque o primeiro Fr. riza , e obriga a reípeíto. Mu-
António de Sande

,
que traz a ftra antiguidade , antes parece

primeira Parte defta Chronica
, ter a da fundação da Gafa. Efte-

foy filho da Batalha , foy aqui ve como efquecido na da Sacri-

Porteiro , e faleceo no anno de ftia velha, de donde a devoção
1612. e o noíTo foy aqui Orga- de hum Religiofo o tirou para

niíla , nao fe lhe fabe de filia- o lugar, que tem agora: no pri^

çaõ , e faleceo' em ió8o. pouco meiro fuccedeo o que vamos a

mais , como nos affirmavaô Re- referir ; cafos
,
que fem duvida

ligiofos graves em que eftava o fizerao bufcado , com o titu-

freíca a tradição, único doeu- lo dos Affligidos , confirmado

mento , a que logo começamos cada dia com copiofos milagres,

a recorrer do noíTo defcuido. que honraó aquellas Sagradas

De grande Frade , e exafto ob- paredes , e convidaó a Fé para

fervante, deixou nome efte Pa- os pedir, e os efperar.

dre, naô fó na eílreiteza defta Com efta Sagrada Imagem
Claufura, mas no refpeito , e era continuada, e viva a devo-

memoria dos feculares da Villa. çaô do bom Padre Sande. Paf-

Aífim fe efcutaraò eftas noticias fava a todas as horas do Coro
a hum Sacerdote delia, poíToa a tocar o Orgao, e pondo os

de boa opinião, com que tinha joelhos em terra , repetia com
acabado pouco tempo antes que efpirito humilde , e penitente

iíto efcreveíFemos. o Pfalmo Miferere. Detinha-fe

Em exercícios de verdadeiro nefta devoção hum dia , que
Religiofo, notável recolhimen- paífava á occupaçao coílumada,
to , e amor da Claufura , gaftou quando lhe fere os ouvidos , e

efte Padre grande parte da vida o coração huma voz
,
que fahi-

nefta Cafa. Era nclla organifta, da da Sagrada Imagem , lhe di-

occupaçaõ em que fervia a Deos zia: Preparate
,
porque hoje fe-

defvelado, e goftofo : correfpon- rds comigo no Paraifo. Allufta-

dia a vida á occupaçao ; fe ne- do , e alegre o bom velho , de
lia era Anjo , naõ menos na- ver taó anticipado , c íeguro o
quella;aífim naô tinha hora mais premio de feu pouco trabalho,
goftola , que a em que hia aju- deixaíc cahir por terra, pondo
dar os Religiofos nos louvores nella a boca , como recolhido

Divinos. Pagoulhe o Ceo efte ao centro da fua humildade. Já
gofto com outro mais fobido. fe levanta com alvoroço , chega

Ve-fe no Templo defta Ca- á cella do Prior, começa a pe-

ia de Santarém , no Cruzeiro , dirlhe o Viatico , e a Unçaõ ,

da parte do Evangelho , conti- aífirmando
, que eftava no uki-

gua á Capella do Menino Mi- mo dia de fua vida.

Sant9 lagrofo , a do Santo Chrifto dos Sufpendia-fe o Prelado
, que

Â^^^Am-
-^^^^g^^^s» huma das perfeitas, o via com forças, e inteira fau-

£ídos,' ^"^ ^^^ ^ Templo ; bom reta- de; culpavalhe a diligencia co-

bolo, em que le abre hum ni- mo delirio. Infta com palavras

cho , capaz de recolher o Se- concertadas , e encarecidas o
nhor em o madeiro da Cruze a bom velho; entra em fi oPrela-

eftatura de homem , afpedloaífim do com a experiência do eftylo

devoto, que juntamente atemo- de vida dofubdito, reprelenta-

Part. IV. • A ii Mie,
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,

felhe , que haverá myfterio ,
Ihera ; mas era tal o metal da

poemlhe preceito ,
qiie diga a voz , tal o affedlo com que fe

caufa de taô repontina íupplica, exprimia
,

que nao duvidou o

e diligencia. Refere o Padre o Noviço
,
que o Senhor o repre-

que lhe íuccedera ; e defpedin- hendia , naõ fó com vozes , tam-

do-fe pelas cellas dos Religio- bem com lagrimas, naquelle ma- Cum c!a-

fos , que o acompanhavaõ , tan- deiro , em que já lhe devera o jX'^^^^
to com lagrimas , como com in' meimo extremo todo o género crymis

,

veja, recolhido, e tomando os humano. exaudims

Sacramentos, com hum admira- Naõ quiz o Senhor, que li- í^\
^^

vel focego
,

paíTou defte valle caíTe efte exceíTo fem teftemu-

de miferias ao Paraifo, dando nha; na face direita fe lhe ficou

a alma nas mãos daqucUe Se- diviíando , e hoje fe lhe divifa

,

nhor , que para elle o chamara a nódoa , e a própria eftampa

desde a arvore da vida. No Ce- de huma lagrima. Louvada íeja

miterio ( venerada hofpedaria infinitamente fua clemência , ta6

das reliquias dos primeiros cul- paga de fer liberal com nofco,

tivadores defta Santa terra) tem que nos deixa teftemunhadas as

fepultura, elcondendo-fe nella

,

finezas , como fe fizera brazaõ

aíÈm a certeza de qual feja, co- delias ! Mas grande confufaó

mo mayores noticias de huma para asnoífas rebeldias, naó nos

vida , que mereceo efta morte. melhorarem agradecidos tao no-

- , Naõ devia ter menos circun- bres teftemunhas. Aííím abala-

prodígío ftancias a de outro Religiofo ,
raõ o coração do Noviço já ven-

do Santo com quem o mefmo Senhor ufou turofo a reprehençaõ , e confe-

^^''(^^ a mefma piedade, mas com par- lho, que abraçou desde alli , e

tridõs.

^' ticularidade grande. Naõ acha- continuou huma vida , como o
mos a do nome do Religiofo, promettia o Confelheiro delia,

procurado com incançavel , e profeíFando , vivendo , e mor-
pcrdida diligencia. Relatemos rendo no habito, ainda que fe

a tradição. Sendo efte Padre ignora a Gafa, como he tradi-

ainda Noviço, e de pouco tem- çaõ commua dos Religiofos mais

po paíFado das liberdades, e de- antigos
, que ha pouco falcce-

licias do Mundo áquelle efi:rei- raõ nefta , e o naõ haver mayor
to modo devida, em que a Re- noticia; culpável omiíFaõdenaõ
ligiaõ coftuma provar a confian- haver naquelies tempos quem
cia de quem a abraça, pareceo- por olficio as guardaíTe para os

lhe duro o caminho, fácil a exe- futuros.

cuçaõ de deixallo, como quem Com mais alguma clareza

naó tinha até entaõ mais carce- nos veyo á maõ a noticia do
' reiro, que o feu goílo. Refol- Padre Frey Paulo do Rofario,

^
via-le huma noite a romper efte porque foy tal fua vida, que me-

J^' -olp^

pequeno embaraço , e chegando receo confervarfe por tradição ,vv.

a fazer oraçaõ á Imagem Sagra- de memoria em memoria
,

per-

da , de que era devoto, quando mirtindo-o o Ceo
,
para enno-

ouve clara , ediftinramente, que brecer as deíla Cafa, e defta ef-

Ihe reprehendia a temeridade

,

critura. Tomou efte Padre o
€ o exhortava a abraçar fofrido habito em o noíFo Convento de

os rigores da vida
,
que eíco- de Coimbra, mas naõ como fi-

lho
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lho delle , como querem alguns, planta. Sahio logo , como eftra-'

mas defte de Santarém
,

para nhando o defacerto , o génio do
donde veyo no feguinte dia, Noviço ;e por mais que o Meftre

fendo a tomada do habito na- inftava que obedeceíTe , mais fe

quella terra , ou por acharfe alli efcufava com replicas , e defcul-

o Prelado
,
que o recebeo á Or- pas. Chama o Meftre os outros

dem , ou ter éíTa comiíTao o da- Noviços , manda que abraô ma-

quella Gafa, ou finalmente por yor cova , e que nella metaó,

fe fazer aos parentes do Novi- e fepultem o Noviço até ao pef-

ço eífa lifonja
,
porque fe enten- coço , martyrio em que o dei-

de
,

que Coimbra era fua Pa- xou eftar por algum tempo , ti-

tria. rando-o delle fogeito , e dou-

Correo o anno de approva- trinado.

çaõ com moftras de quem naô Naô erao menos as afpere-

hia a paíFallo, antes a aprender zas
,
que ufava comfigo, exa£lo

nelle a íer toda íua vida Novi- no jejum de fete mezes , nas

ço. ProfeíTou no anno de 1641. Matinas á meya noite, na efta-

fendo Geral da Ordem o Padre menha junto á carne ; e pare-

Meftre Frey Niculao Rodulfo
;

cendo-llie a laa aliviada , recor-

e recolhendo-fe outra vez nefta ria aos cilicios, edelles paíTava

Cafa
, ( depois que em outras a rigorofas difciplinas de fan-

acabou os eftudos ) foy nella gue , nao havendo arma com
Meftre de Noviços, occupaçaõ, que naó pertendeíTe domar a-

que naquelles tempos , e em tal quelle inimigo , mais para te-

Caía podia ler boa fiadora de mer, quanto mais cafeiro. Mas
fua vida. Efte cargo exercitou aílím íe agradou o Ceo deíla fua

pelos annos de 1666. fendo ultima penitencia , que nas mef-

Prior o Padre Frey Franciíco de mas pedras quiz
,
que fe lhe con-

Lemos. Primeiro enfinava os dif- fervaíTe a noticia delia. Eragran-
cipulos com a vida, que com o de a devoção

, que tinha com
caftigo, ou a palavra. Para os o bom Jefus , Imagem de hum
defeituofos era afperiífimo , e taó Crucifixo milagrofo

, que fica na
zelador da obediência, que lhe primeira Capella da nave, que
fuccederaõ cafos

,
que eterniza- corre da banda do Evangelho.

raó efta noticia; hum fó bafta- Diante defta Imagem coíluma-

rá para a termos do muito que va Frey Paulo tomar a miúdo
o era. Entendia, e bem, que afperas , e copiofas difciplinas

he a obediência a baze, e total de fangue. He ainda hoje co-'

fundamento da obfervancia, ou nhecido , e venerado o lugar a-

o coração, de que fe reparte a donde o fazia, quehe hum gran-

vitalidade a todo o rayftico cor- de mármore, que correndo igual.

po da Religião. Conheceo em com o lageado da coxia
, que

hum Noviço alguma rebeldia

,

continua ao pé dos Altares , fe

nao valeo a primeira reprehen- moftra fingular
,

por alvo , e^

çao para a emenda ; chamou-o limpo ; aífim nao admitte em
hum dia , e levando-o ao quin- nenhum tempo ou pó , ou outro

tal da cafa de Noviços, diz-Ihe defaceyo
,
que faz precifo eftc

que cave na terra , e mandalhe reparo , moftrando-fe limpo , e

que àCveíTas ponha nella huma branco cm todo aquelle circui-
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,
que erao^i

e podiaó fer promptuarios vÍtÍi

vos das memorias delia. Na6
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,

to, em que podia eftar o cor- do já efta Província fem aquelri

po , e efpalharfe o fangue dos

golpes.

Inviolável na guarda do £-

lencio , íó o faziaô difpenfar efquecercmos com tudo nefte

nelle as obrigaçoens do officio. lugar huma, por muitos titulos

Nelle durou muitos annos , até precifa
, que íirva de recompen-

que o apolentou antes a falta de íaçaô ás muitas, que perdemos
alento , que de efpirito. Mais ndta Gafa.

individuaes noticias nos podiaó Nella tem feu jazigo , em
ficar delle , mas foy taó efcaço que eftá fepultado ( na Capel-
o tempo

,
que confervandolhe la mor

,
que he de fua Caia )

com eftas qualidades o nome , Manoel de Saldanha , fidalgo de
lhe fepultou as acçoens

, que fingulares prendas , da iliuftre

lho podiaõ eternizar com mais Caía deíle appellido , bem co-

circuDÍlancias de grande. Mas nhecido , e eftimado nefte Rey-
' ' no. 'Foy filho de Diogo de Sal-

danha , neto de Frey Diogo de
Saldanha , filho de António de
Saldanha

,
que nos tempos de

eIRey Dom Manoel paíTou á

defta curta narração íe podem
inferir mayores progrefíbs de
virtude, por mais que culpáveis

os defcuidos deixaflem efque-

cer as particularidades de fua

morte, como também o lugar empreza memorável de Tunes,
da fua: fepultura , roubando-nos em companhia do Emperador
eíTa confolaçaõ aos olhos , como Carlos V. e voltando a efta Co-
em mayores noticias , mayor ex-

emplo para os reformados , e
mayor edificação para todos.

Mas ainda que feu corpo ficou

duas vezes efcondido, naõ ofi-

roa , cheyo de bizarrias milita-

res, mereceo o premio, e o a-

grado do grande Monarca Dom
Joaô o III. Veyo a cala a feu

filho Diogo de Saldanha
,
que

/ - — — o ' I

cou afíim a tradição de que eftá fez deixaçaó delia a feu filho

inteiro. morgado António de Saldanha,
Mayor numero de filhos me- vendo-fejá entrado em dias, e

moráveis ( como fempre taò re- naò podendo refiftir ao amor da
cunda delles ) nos promettia Religião Dominicana, que fei-

eíla Cafa, e o efpaço de 8o. e
mais annos

,
que fe naó tem fal-

lado nella , fendo experiência

,

que nunca lhe faltarão em to-

dos os tempos efpiritos da pri-

meira obíervancia , como mor-
gada deíla Província. Deita ver-

dade podíamos ainda hoje mo- . ^

ítrar evidente prova ; mas con- go efte afièélo fingular ao habito

tentarnos-hemos com eftas
,
que de S. Domingos , e com eljpe-

temos dado , vifto poder mais cíalidade a efte Convento de
©envelhecido defcuido de quem Saiitarem , confervando-fe mais
podia evitar efte defeito, que a vivo o commercio pela aífiften-

diligcncia , e moderno cuidado cia da Cafa
, que efta Família

de quem pegou na penna , achan- tem na Vilia. Mas aílim paíFou

em

to natureza em tantos annos , o
chamava para os íèus Clauftros,

donde veftio o habito, profef-

fou, e faleceo, como fe lê na
,^ p^rt,

primeira Parte da Chronica defta Jiv.2.cap,

Província. 42»

Herdou Manoel de Salda-

nha de feu vifavou Frey Dio-
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em Manoel de Saldanha efta de- fa do Rofario

, ( retratos, que
voçaô a extremo

,
que fazendo tinha a cabeceira, e a que cha-

de fua cafa antes hofpedaria
, mava o Teu thefouro

, ) moítran-

que vivenda
,
parece que naó ti- do o quanco tinhaó de mais va-

nha outra mais
,
que o Conven- lor na eftimaçao , e no affeílo.

to, nem mais commercio
,
que Mas naõ deixemos huma circun-

com os Religíoíos delle, com ílancia fem reparo,
( que á boa

grande edificação , e ainda lu- coníideraçao nao parecerá indi-

cro temporal de todos, a que a gno delle ) que foy acharfe af-

fua liberalidade efpreitava a pe- lim difpofto o caixão ,* em que
nuria , foccorrendo-a com maò recolhiaó o corpo no jazigo

,

larga. Eraõ nefta parte eípeciaes que fem poder fer de outra fór-?

beneficiados feus os que, cur- ma , feita muita diligencia , veyo
fando as elcolas , tinhaô nome

,

a ficar o cadáver com o rofto

e reputação nelías , fomentan- voltado á imagem do Santo, que
dó"^ como taó grande amante cftá no Altar mor, ao lado do
da Provincia , aquellas plantas

,

Evangelho , como fe o grande
que crefciaò para coroaíla. Patriarcha quizeífe dar a cnten-

Naó o experimentava menos der
,

que por aquelle eílylo ^
cuidadofo bemfeitor o material que viaó ao feu devoto na ter-

do Convento , naó havendo nel- ra , eílava gozando na gloria de
le obra

,
que ou em parte , ou fua vifta.

em todo lhe naõ deveífe difpen- A efte reconhecimento do
dio. EfFeitos erao eftes da de- pay fe feguio o dos filhos , man-
voçao

,
que tinha cora S. Do- dando o Provincial defta Pro-

mingos , taó excefííva
,
que no vincia ,. o Padre Meftre Frey

feu tempo chegou a fer apodo Manoel Leitão por toda ella

dos amantes das Familias Sagra- igualmente á Cafa de Religio-
das. Em dia do Santo accref- fos, como de Religiofas

,
que

cenrava com grandeza o prato felhefizeíTem publicas exéquias,

aos Religíoíos, como fc eítive- com o mefmo eftylo de pieda-
ra ainda efcutando o preceito, de , e faufto

,
que fe coftuma

'i^T^*^^*
^"^ ^ grande Varaô Frey Dio- nas dos Geraes da Ordem. Nao

u i upra.
g^ ^^ Saldanha pozera a feu fi- fe contentou , nem contenta
lho em femelhante dia. Ém hu- com menos demonftraçao oagra-
ma Vefpera delle: 3. de Agofto, decimento dos feus filhos nefta

de 168Ó. faleceo , difpondo-o Provincia, fendo ainda mais cx-

( no que ajuizou a piedade Chri- tremofo, e mais durável em to-

ftãa ) o meimo Santo , agrade- da ella o funeral das faudades ,

eido áquelles extremos , a que em que fempre durará fua me-
negociaria immortaes prémios, moria.

Aílím acabou , cumprindo-

Ihe Deos o defejo de chegar

com vida até aquelle dia
, que

foy em hum Sabbado
,
quando

a voto, e refoluçao de médicos,

naõ podia paflar do da quinta

feira ; c dando graças ao Santo

Patriarcha, e á Virgem piedo-

CA-

f
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,

fora ; em fim Cafa dilatada ao

CAPITULO n. commodo de numeroía familia,

e naô a culpável oftentaçaõ de

Adãiçao á fuvdaçaS do Comento grandeza.

de S. Domingos de Lisboa : de Algumas accrefceraó depois

algumas particularidades
^
que qne o Padre Frey Luiz de Sou-

fe vem nelle ao prefente, fa a defcreveo , efpecialmentc
na Igreja , e Coro delia. Na

rOy efta Cafa levantada dos Capella mor fe vê dourado hum
prirtieiros fundamentos a grande retabolo, que lhe mede

diipendios da pia , e Real ma- a altura : ( he elle primorofo

,

gnificencia delRey Dom Sancho e ella excefliva ) oito de boa
II. do nome , e IV. de Portu- pintura , e douradas molduras
gal , augmentada de Templo de entalhado moderno , veílem

( obra verdadeiramente medita- de huma , e outra parte o efpa-

da em hum grande, e efpaçofo çofo campo das paredes
,
que

elpirito ) por elRey Dom Af- dando lugar fobre elles a féis

fonfo III Conde de Bolonha, grandes janellas , fobem a fechar

NaÕ fe eftenderaõ menos
,
que em huma alteroía bodeda , mais

eftes dous grandes braços , a fu- viftofa com hum graciofo bru-

ftentar tanta fabrica ! A fortu- téfco
, que a afermolea.

na
,
que ella correo

, já de inun- No Coro correm por huma,
daçoens, já de terremotos, pó- e outra parte ayrofas , c bem

, ,
de ver o curiofo no Padre Frey lavradas cadeiras de bordo , a-

^d's^^"r^
Luiz de Soufa. Melhorou-a fi- companhadas de dous retabo-

i.p. h^! nalmente elRey Dom Manoel los de entalhado, repartido em
cap. 17. de Dormitórios

,
(obra taôfua, bem lavradas columnas, eayro-

como o eftá gritando na gran- fas quartellas , dando em os vãos

deza ) hoje acabados com igual- lugar a 22. quadros dos Santos

dade ás mais oíKcinas , form.an- da Ordem. Deveraõ-fe ao Me-
do huma das mageftofas Gafas, ftre Frey Domingos de Santo

em que na Corte avulta o cul- Thomaz , aílim as copias dos

to de Deos , e a grandeza delia. Santos , como o dourado dos re-

Mas naó deixarey de avaliar tabolos ; a mais obra da Capel-

bem a modeftia daquelles feus la, e Coro ao Meílre Frey Al-

primeiros habitadores, que ten- varo de Me/quita, e a Freyje-

do baftante largueza , e pedin- ronymo da AlFumpçaô, aquelle

do a da Cafa exteriores de mais Prior , efte SacriítaÕ mor do
vulto, cahindo-lhe dous lanços Convento , ficando os degraos

de Dormitório fobre a celebre do Altar de fino jafpe verme-

praça do Rocio ( donde fe podia lho ( mais durável , e naô menos
defculpar a demafia, com as li- viftofa alcatifa ) e o pavimento

cenças de ornato , e correfpon- do Coro do mefmo jafpe, teci-

dencia da praça ) aílim he tof- do com preto, e branco, em
ca, e humilde a frontaria (

para extravagante xadres, fendo obra

o que hoje vemos em outras fa- de Religiofos particulares , e

bricas Sagradas ) que quem por entre elles do Meftre Frey Ma-
dentro examina a largueza defta, noel Velofo , Deputado do Tri-

confefla , que a defconhcceo por bunal de Lisboa.
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o corpo da Igreja, comofe jo , efpaçofas, e bem lançadas

íe quizera guardar no theor, e efcadas de pedra , defafogada,

fabrica ( reduzidas já hoje todas e ayroía Portaria ; c iguaes ao

d moderna ) para venerado pa- Convento as mais oílicinas, mer .

drao da antiguidade , que obri- Ihor a Sagrada da Sacriftia ; Li?

ga a hum certo refpeito, e de- vraria cípaçofa , e bem acaba»

voçaô, ficou incapaz de emen- da, obra, que fc deveo ao Me^
da , ou melhora

,
pelo muito ftre Frey Gonçalo do Crato, do

que fe apurou na nave, que cor- Confelho Geral de Lisboa.

re da parte da Epiftola, em que Ao prefente feacha com no-

le lavrarão as Capellas de San- tavel augmento pela indaftria

,

to Thomaz, do Senhor Jeíus ,
delvelo, e profufo"difpendio do

e do Rofario , taó alterofas , e Prefentado Frey Manoel Gui-

bem acabadas , como fe defen- Iherme , cobrindo-fc todas as

ganarao a corrcfpondencia nas paredes com fegundas eftantes

frontarias. Melhoroufe com tu- ( que tocaó no te£lo com artifi-

do eíla grande machina , aífim ciofos remates ) em que fe di-

no torneado das grades
,
que fe- ftribue huma numerofa Livraria

chaõ eíla nave , como em huma de nobre enquadernaçaô , e tao

tea , que divide toda a outra , igual , como efcolhidos os li-

ficando ambas com a melhora de vros ; e eftes taô copiofos
,
que

duas rafgadas janellas, que no foy precifo recorrer a nova Ga-
cabo de cada huma fervem de ia

, que lhe fica contigua , e

Collateraes ao grande efpelho
,

igualmente ornada , hoípedan-

que fica fobre a porta. Ve-fe do-fe em huma , e outra os Va-
hoje todo o Templo livre , e roens illuftres de huma , e outra

deíembaraçado, fuftentada toda claíFe , ou na laboriofa applica-

a fua machina
,

que he mage- ça6 da penna , ou na rigorofa -

ftola , em oito columnas; eftado obfervancia da vida , e entre

a que a reduzio a improporçao, elles infinitos Efcritores da Or-
quc tinha em todo o corpo , e dem , como Antagoniftas dos
Capella

,
que para os primeiros feus Inftitutos

,
parece fe devia

tempos eraò grandezas. Deveo efculpir nos jafpes daquellas ar-

efte bem meditado defembaraço tificiofas portadas por gloriofo

ao Meftre Frey António do Sa- timbre efta letra: Felices
y

qui-

cramento , íendo a£lualmente bus contigit aut fcribere legen-

Provincial defta Provincia. Ago- ãa^ mtt facere fcribcndal

ra elpera pela proporção
, que O Clauftro com eípaçofo

lhe dará ainduftria, e archite- âmbito j cuberto com defafoga-

£lura moderna , de que já fe vem das , e alegres varandas, que
principios

, ( devidos á mefma defcançaõ fobre ayrofos arcos

mao, que lhe quiz emendar os de bem lavrada pedraria, com
defeitos

)
promettendo avultar remates , e embutidos de jafpes

fem elles entre as mais fabricas pretos , e vermelhos. Cercão
Sagradas, que hoje fe veneraõ eftes com grades hum defem-
na Corte, como mageftofos Pa- baraçado terreiro, que com va-

droens da Chriftandade. rio lavor de murtas fe reparte

O corpo do Convento fevé em ruas, dando no meyo lugar

augmentado em obras de azule- a hum tanque , que çm forma

. Part. IV, B • enge-:
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:>

engenhofa oitavada fuílenra no tos annos antes o fino deíla

centro delia em hum pilar hu- Poefia a diílimular o tofco da-

ma grande taça 5 em que de ou- quclla pintura , bem afortuna-

tro íe recebe a agua deftilada da ( e quando o naô foy o enor-

em artifícios vários. Aílim o faó me ? ) em achar alli huma pen-

os jafpes finos ,
que matizaô to- na, que lhe trocaíTe os borro-

da a obta. Deveo-fe efta ao ens em figuras , ou hum efpi-

defvelo do Meftre Frey Pedro rito
, que animafl^e com a vi-

Calvo. da da Poefia o tofco daquelle
Mas naó deixarey em filen- barro,

cio o ornato^ que lhe vefte as Vefe no primeiro quadro a

paredes , naó^ela vida de NoflTo Senhora Dona Joanna de Aça ,

Padre eftampada em azulejo
,

may de NoíTo Padre, defcan-

( obra groíTeira , e indigna de çando em hum leito , e repre-

íer eftampa daquella vida ) mas íentando-felhe hum rafeiro com
pela que fe lê animada em huns huma tocha acceza na boca ; e

dyfticos do Padre Fr. Luiz de diz inferior ao quadro o dyfti-

Soufa
,
que parece deíiinou mui- co

:

Vera vides genitrix : CwJeJlem condis in alvo ,

Qui mundum accenfo perfonet ore , canem.

Vefe nofegundo quadro Do- humaEftrella, aurora, com que
mingos menino

,
quando fahin- lhe madrugou o dia da graça

;

do do Sagrado banho do Bau- e diz inferior ao quadro o dy-

tifmo , íe lhe divifou na teila llico

:

Fax in ventre Jatens ^ jam facro fonte Javatus

Aurora ejl , ardens pojlmodo Phosbus erit,

Vefe no terceiro quadro No f- vro, em que efcrevera as verda-

ío Padre acompanhado doBifpo des da doutrina Sagrada, arden-

de Ofma
,
quando ( para confu- do em hum inftante oqueconti-

faô da pertinácia herética ) lhe nha os dogmas heréticos; e in-

refpeitou três vezes o fogo o li- ferior ao quadro diz o dyílico

:

Ahfumens praviim pia litera flamma diremit y

Et JanSíum innocua ter repulcre faces.

Veie no quarto quadro a do , como feu primeiro MiíEo-
Rainhíi dos Anjos , dando a nario ; e inferior ao quadro dix
Noífo Padre humRoiario, para o dyftico

:

que faya a eípalhallo pelo Mun-

Accipe ah athereo mijfum tibi múnus Olympo ,

Orbis tutamen^ deliciasque meãs.

Veie
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1

Vefe no quinto quadro Nof- feus fequazes lhe fazia roílo. E
fo Padre na guerra dos Albi- fe lá mais vi6loriofa

,
quando

geníes occupando a vanguarda rota de huma lança , aqui nao
do cainpo Catholico , Alferes menos feita alvo das fettas ini-

daquella Sagrada bandeira, que migas , como fe de eftandarte

já arvorada fobre o Calvário, fe paíTara a efcudo para rece-

deu a conhecer vencido o mef- bellas ; e inferior ao quadro diz

mo adveríario
,
que agora em o dyftico

:

Pro Chrijio certans , fcutum Crucis ohjicit hojli ,

Hanc folam^ ill^fo milite ^ telapetunt,

Vefe no fexto quadro NoíTo quelles grandes hombros para

Padre
,

glorioío Athlante da evitalla; ) myíleriofa vifaô , re-

Igreja, que ( figurada na de S. prefentada em fonhos a Inno-

Joaó de Latraõ em Roma ) a- cencio IIL ) e inferior ao qua-

meaçando ruína, encontrava a- dro diz o dyftico:

Quam potuit quondam templi cohihere minam ,

Per Jobolem verus nunc quoque fuljit Athlas,

Vefe no fetimo quadro Nof- do Mundo
,
quando fua piedo-

fo Padre comos joelhos em ter- fa May lhe moftrava a Domin-
ra, mãos, c ollios no Ceo

,
pe- gos , como fufpenfaó do cafti-

dindo clemência a Chrifto Se- go dos homens, e fiador da
nhor NoíTo , que indignado emenda delles , como dizendo
brandia três fettas para caftigo no dyftico :

t^ate , quis in miferos tantus furor ? Áurea terris ,

Hoc duce'y rcftittiet fécula prifca fides.

Veie no oitavo quadro Nof- fua Ordem de Honório III. e
fo Padre recebendo com os jbe- inferior ao quadro diz o dyfti-

lhos era terra a confirmação da co:

Quas fape Ccelis pranuntia figna prohartint ,

JEiterna leges confèero lege tuas.

Vefe no nono quadro Noífo mo fe hum lhe encaminhara os
Padre, quando pernoitando na paíTos para correr a terra , ou-

Igreja de S. Pedro em Vatica- tro lhe illuftrara o cntendimen-
no em oração diante das reli- to para propor a doutrina ; e
qjiias dos grandes Apoftolos Pe- inferior ao quadro diz o dyfti-

dro, e Paulo , efte lhe deu hum co :

livro j aquelle hum bordão, co-

Lujlret à* illujlret mens amula Solis ut Orbem ,

Legis Evangélica ejl refíor hicj ille via.

' Fart. IV. B ii Vefe
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,

Veie no decimo quadro o lhe com myfteriofo óleo a fau-

Santo Reginaldo enfermo; Nof- de, e moílrando-lhe , e oíFere-

íb Padre em íua cella orando cendo-lhe oEícapulario branco,

por fiia melhora; a Rainha dos que queria lhe lerviíTe a elle ,

Anjos ( acompanhada das Pro- e aos mais filhos de Domingos
teíioras da Ordem as Santas Ca- de habito ; e inferior ao quadro
tharina, e Cecília j reftituindo- diz o dyftico :

jírte laboratam nojlra tibi fufctce vejlem ,

Reginalde^ meijiemmata Dominki.

Veie no decimo primeiro vidaó
,
que temia por authori-

quadro Noílb Padre recufando zada, naó por trabalhofa: ein-

â pife r ta de três Mitras ; eícra- fcrior ao quadro diz o dyftico,

Prodigíis ad pxnas renult , borretque Tiaras:

Omnis anhelanti Jldera fordet honos,

Vefeno decimo fegundoqua- rigoroía maó huma cadea de
dro NoíTo Padre diante de hum ferro

, ( que três vezes os ba-

Crucifixo com osjoelhos em ter- nhava em fangue entre dia, e

ra , defcubertos os hombros
, noite ) e inferior ao quadro diz

defcarregando fobre elles com o dyftico

:

Férrea vinda diu ,. terque hórrida verbera noSlu

Alterna repetunt cúnditione vices,

Vefe no decimo terceiro qua- parede do Convento em que tra-

dro NoíTo Padre no meyo da- talhava ; a viuva chorofa , e

quelles funeftos efpe£lacuIos
,

moftrando-lhe o filho fem vida;

em que triunfou da morte a íua os quarenta romeiros
,
que for-

piedade; o fobrinho do Cardeal veo tormentofo o rio de Tholo-

defpedaçado da queda de hum fa ; e inferior ao quadro diz o

cavallo; o official opprimido da dyftico:

Qu£ non monjlra tibi , qua non miracula cedent ,

Cui toties fpoliis mortis onujla manus ?

Vefe no decimo quarto qua- hum pao, ( por fe ter dado de

dro N. Padre cora os Religiofos elmola hum único
,
que havia

em Communidade no Refeito- em Cafa ) entrarão dous Anjos
rio do Convento de S. Xifto em pelo Refeitório , repartindo a

Roma, levantadas as mãos, e cada Religiofo o feu ; e inferior

olhos ao Ceo, quando fem ha- ao quadro diz o dyftico:

ver para aquella Santa Familia

Felix paupertas ! Quid non Iperemus egeni ?

Cwlicolúm o focií pafcimur ecce penu.

Veie
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Vefe no decimo quinto qua- fobrc a cabeça , c ameaçando-

]ha com hum pezado, e defme-
dido penedo ; e inferior ao qua-
dro diz o dyílico

:

dro NoíTo Padre arrebatado em
hum extaíi diante de hum Cru-
cifixo ; e o demónio em forma
de horrivel dragaó voando-lhe

Corpoream excidit molem fuper aera raptus :

Nec pavet Injiàlas , hofits tnique , tuas.

Veie no decimo fexto qua- (jáfereno o Ceo ) bufcando-o
dro NoíTo Padre, e leu corapa- o Povo com reverencia, e ap-

nheiro pizando hum deferto ; o plaufo ; e inferior ao quadro diz
Ceo defatando-fe em formida- o dyftico:

vel inundação ; mais ao largo

>

Qui potuit pluvias cohibere , ó^ clauãere coelum ,

Hunc mira populi religione coltint,

Vefe no decimo fetímo qua- do; hum Anjo no ar com numa
dro NoíTo Padre entre as faudo- coroa, ehuma palma; e inferior

fas lagrimas dos filhos efpiran- ao quadro diz o dyftico:

Rrgo triumpbaks fert viSíor ad athera pajfus ^

Sacra manus ornat palma ^ corona caput, '

He ifto o mais notável
,
que leitura aos que o naõ vira6 , nem

accrefceo á fabrica defte Con- defmerecido premio ao zelo dos
vento. Naò fera defagradavel Religiofos

,
que o ornarão.

CAPITULO III.

Dos Me/Ires Frey Pedro de Maga-
Ihaens , Frey Agojlinho de Cor-

desy Frey Guilherme

do Vadre»

AThenas Dominicana po-

diamos chamar á Cafa de

S. Domingos de Lisboa
,

por-

que fendo ella pellamayor par-

te a em que reíidem os Mcftres

era Theologia , com a circun-

ftancia de fer huma das cinco

Univeríidades
,
que tem cila Pro-

víncia, aqui íe achaõ as fcien-

cias nos íeus dous eftados , já

na cuftofa fadida de aprendidas,

já na focegada felicidade de lau-

readas. Mas naõ roubara efta

ás Cafas a gloria de berços de
fcus beneméritos filhos, contan-
tando fó aquelles, que a refpei-

tarao mãy , e naó os que a ef-

colherão vivenda.

Foy hum delles o Meftre
/) w p

Frey Pedro de Magalhaens ( en- p^^,.'^ j^
tende-fe dos que merecerão efta Maga-
lembrança , e nos chegarão á ^^^^ns,

noticia desde a ultima
, que o

Padre Frey Luiz de Souía nos
deixou defta Cafa ) que dado
todo aquelles dous extremos tao

diificuítofos de ajuntar , como
Aula, e Coro, letras, e virtu-

tude , fervia de exemplo aos que

oviaó , e de Oráculo aos que
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,

o efcutavaô. A lãa junto à car- be fer filho íem os diélaines

ne, o jejum rigorofo, as Mati- delia. Piedade, e inteireza be-

nas continuas , as difcipHnas nemerita de toda a noíTa me-

continuadas , e , o que mais era

,

moria !

hum Argos da obfervancia , fem

haver coufa ,
que mais o la.fti-

maíTe, que as quebras delia.

Compaílivo com os enfer-

mos, e liberal com os pobres,

com o que neceílitavaó acudia

Correo as Cadeiras , gra- a cada hum, entrando a fua co-

duouíe Meílre , e deii á eftam- miferaçaó pelas cellas dos Re-
pa ( fazonado fruto de feus eftu- ligiofos

,
que via mais defampa-

dos ) dous Tratados , hum de rados , fem efperar mais dili-

Scientia Dei^ outro de Pr^ede/ii- gencia
,

que ter eíTa noticia.

natione^ como fe quizera tefte- Neítas, e íemelhantes obras ga-

munhar a quem ( fem experien- ftava o que lhe rendia o lugar

cia do que era ) o viíFe naquel- da Inquiíiçaó , lucro ignorado

le honrado zenith das letras, aílim da fua cella, como da fua

que o que o tinha levado a elle peíToa. Taó poucas eraó as al-

forao applicaçoens , e naó indu- íayas daquella ! Tanto o def-

lèrias. FaíTou a Évora Deputa- prezo com que tratava efta ! Fa-

do daquelle Tribunal da Inqui- leceo carregado de annos, (in-

liçaõ, occupaçao em que deíco- da que naÕ pezaõ naquella ho-

brio tantas capacidades
,

que ra os bem gaitados ) recebidos ..

elias o trouxerao para o lugar com piedade ChriMa, e devo-

da Mefa Grande do de Lisboa, çaó Religiofa todos os Sacra-

Cabeça de que dependem as di- mentos , com grande paz de ef-

recçoens de todos os do Rey- pirito , e confiança em Deos,
no. Alli prelldio por muitos an- em ii. de Fevereiro de 1675-.

nos 5 fendo naquelle lugar o Tem fepultura no Capitulo.

Oráculo daquelles; e taó lem- Naó pizou o eftreito cami-

brado do que devia á Reli- nho da obfervancia o Meftre oj^^p,-
giaõ , como May, e a fi como Frey Agoítinho de Cordes com Agojt-

bom filho, que a defveios , e menos circunftancias, e experi- «//í'^^

diligencias confeguio
,
que fe encias de grande efpirito. To- ^^ ^^^

lhe deíTem os três lugares de da fua vida fora huma continua

Deputados em Lisboa, Évora, advertência de fogeitarlhe o cor-

e...Coimbra. Se foy reconheci- po. Graduado pelas Efcolas ,

mento com a May , nao deixou leo algum tempo no CoUegio
de fer zelo com o Tribunal

,
da Rainha Dona CatharinaMo-

convencendo-fe. ( com experien- ral , com o acerto de quem me-
cias de portas a dentro ) como ditava os mayores de fua conf-

nelle fabem os filhos de S. Do- ciência. Já ,^entrado em dias
,

mingos íeguir as pizadas da- voltou todos os cuidados a ef-

quelle Pay , que foy o primei- perar o ultimo. Dos livros pa-

ro, que âflím as deixovi trilha- ra o Coro era o feu continuo

das em íerviço da Fé. Era efta commercio. De noite o deixa-

huma graça com circunftancias vaô na Igreja vifitando os Al-

de reftituiçaò; e moftrou o Me- tares os últimos que fahiaó del-

íbre Frey P«dro , que no Tri- la , e nelia o achavaó já os que

bunal da melhor juftiça_ naô lou- a bufcavaõ de madrugada.
«. " Aflim
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Aflim parecia inculpável a achamos os filhos deíla Cafa,

fiia vida. Nunca no voto dos fabios ao Divino, como ao hu-

juílos lho parece á fua. Seria mano
,

porque taô tementes a

eíFa a razaô ,
porque o Meftre Deos , como Letrados. Em hu-

Frey Agoítinho aperfeguia com ma , e outra fcicncia excrcita-

penircncias. Sobre o jejum con- vaõ a vida. Vida venturoía na

tinuado , era o que comia tao >veneraçaó da terra , e no pre-

pouco, que o parecia mda para mio do Ceo! Deftinado a elie-^u

fuílentos ; mas nem por iíTo lhe como merecedor daquclla ,
pro-

enfraquecia o braço para os gol- feíTou , e viveo neíle Convento
pes da difciplina , fendo- eítas o Mejftre Frey Guilherme do ^M-^*"*
naô fó amiudadas, mas taõ rigo- Vadre

,
grande Theologo em

J^^^/f^'
rofas , como o moílravaõ as pe- huma, e outra Theologia. Com Vadr^»

dras da Igreja , donde muitas igual applaufo. paíTava da Ca-

vezes era o fangue viva tefte- deira ao Púlpito. AíHm fabia

munha. eníinar difcipulos, como redu-

Com efte eílylo de vida a zir peccadores. Naõ pregava fó

paíTou muitos annos nefte Con- com a palavra, m.as com ávida;

vento, vindo a acabar nelle di- naõ fó com ávida, mas comas
tofamente com todos os Sacra- exterioridades delia; aííim para

mentos, e edificação grande dos edificar a quem o via, ou efcu-

Religiofos , aos 4. de Fevereiro tava , naó desdiziaõ as cores do
de 1662. Eftá enterrado á entra- roíto do feitio do habito. Hu-
da do Capitulo; e abrindo-fe a ma imagem da penitencia ref-

fua cova alguns annos depois pirava naquella mortalha : queni

( fendo Prior o Mcftre Fr. Va- vivia morrendo , como morreria

lerio de S. Raymundo , Bifpo acabando? Recebeo todos os Sa-

que foy de Elvas) fe achou in- cramentos , e com grande foce-

teiro o corpo. Naó duvido
,
que go de efpirito paíTou aquelle ul-

póde íer talvez privilegio de timo golpe, como quem fempre
m.elhor compleição, mas talvez fe andara enfayando para elle,

"Necdâbis também de melhor vida. Quan- em 9. de Novembro de 675'.

Sandam ^o O he efta , he aquella nota- Tem a fua fepultura no Capi-

derrcorl
^'^^ circunftancia. Aosjuftos pro- tulo.

ruptioné, metteo Deos eíle privilegio. Af-
Pialm.15, fim eftá cfcrito. Nós narramos, CAPITULO IV.
10 naó diffinimos. Também aífir-

maó, que á hora da morte lhe

afiiftiraõ NoíTos gloriofos Patriar-

chas Francifco , e Domingos.
Venturofo filho

,
que na vida

lhes feguio as pizadas , na mor-

te lhe vieraó moílrar o termo
delias!

Mas que venturofo feculo o

, , em que a Iciencia humana fedeu o Venerável Padre Meftre Frey
jq" ^' as mãos com a Divina ! Efta nos Joaó de Vafconcellos , Miniftro

diz o Sábio, que tem feu prin- Geral da Ordem Frey Niculao
cipio no temor de Deos, Aífim Rodulío

,
quando veyo a ella ,

pedia*

Vos Padres Frey Manoel do Ef-

pirito Santo j Frey António de

Jefiis , Frey Thomé de

Mendonça , e Frey Belchior da

Franca.

COrria o anno de 1^38. Era
Provincial defta Provincia
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pedindo a humilde mortalha Do- interiormente ; naó fiou da Aia

Q p Pf.
minicana, o Padre Frey Manoel conftancia naó romper cm al-

Maiwel do Eípirito Santo , taó doutri- guma impaciência ; refolveo-fe

do E/pi. nado por elle , como fe Jhe pe- a mudar de Cafa. PaíTou á de
rtjo San-

jjj,-^ q titulo menos para nome, Aveiro, naô achou nella menos
que para morte. Aílim o moftrou reforma , entendeo

,
que mais

Jogo nos primeiros paíTos de vi- focego ; mas o inimigo
,
que ,

da obfervante. Eftes o levarão vendo-o retirar, concebia novas

nos primeiros annos a bufcar o efperanças de o vencer , lá o
centro delia na Recoleta Bem- acompanhou com aquella mef-

fícana, que entaó fe levantava ma aflucia, que já calificava por

entre todas as da Província com podcrofa. Começou deintrodu-

mayor reputação de reformada, zirlhe defconfianças de que era

Alli accrefcentou o numero da- aborrecido , e murmurado na
queiles verdadeiros profeíTores Caía. Efte penfamento o trazia

da Religião, e da aufteridade

,

em huma continua batalha ; fi-

fervindo de efpelho aos mefmos, nalmente triunfou delle hum
de que a fua humildade tomava dia,

exemplo. Divertiaó-fe alguns Religio-'

Já o fen dava tanto que en- fos ( e de boa nota ) pratican-

tender ao inimigo das almas, do naquella hora , em que a

que o começou a buícar aftuto, Religião difpenfa o lilencio :

com a efperança de que quando eis-que accendido em cólera ,

lhe naô arruinafle a confciencia, com paíTos arrebatados , e vozes
fempre lhe aíTuftaria o focego. impacientes , chega Frey Ma-
Aflím lho queria turbar no Co- noel rompendo neftas palavras:

ro
,
que fendo o Padre Fr. Ma- Bem fey^ Padres ^ hemfey^ que

noel huma imagem da modeítia, eJiaÕ murmurando de mim. Volta-

antes da mortificação religiofa

,

raó comedidos , e aíFombrados

fe lhe percebiaõ bem linaes co- os innocentes Padres , teftemu-

mo de que o pcrfeguiaô , eaper- nhando como fe enganava, e

tavao Com o capello na cabe- pertendendo focegallo. Sey ( con-

ca , os olhos no chaõ , as mãos tinuava elle ) que miirmuraõ ;

cruzadas fobre o peito, acom- agora o faziao. Gloriava-fe o de-

panhava o Coro ; mas no modo, monio que o tinha vencido ;

com que fe encolhia , e fe aper- naô lhe durou muito eíTe enga-

tava a H mefmo , fe advertia a no. Mal tinha voltado as coítas

violência, que o mortificava, recolhido ácella
,
quando abrin-

, Junto ifto com a obfervaçaô
,

do outra vez a porta , corre aos

que fe fazia de fua vida, facil- Religiofos , e deixando cahir ao

mente fe dava no que era. Paf- mefmo tempo as lagrimas dos

fou a mais a aftucia diabólica. olhos , e o corpo fobre a terra.

Como o Padre Frey Manoel repetia : Padres
,
perdoemme pe-

por muito retirado parecia ef- las Chagas de Chrijto, Perdoem-

quivo , e era pouco o feu com- me: fity tentado.

mercio, ainda com os Religio- Algumas vezes ( inda que
los da Cafa, naô deixavaô ai- naô chegando a tanto exceíFo

)

guns de lhe cenfurar a eftranhe- fe lhe ouvio alguma palavra , fi-

iia. Doia-le elle , laftimava-fe lha de femelhante defconfiança;

. . ma§
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. mas aílim a caftigava logo em comeíTe carne

, (
parecia-lhe

,

li, que fe defenganava o inimi- que era comprar cara a faude )

go, que mais perdia nas emea- nunca o obrigarão a comclla.

das ,
que ganhava nas quedas. Efte rigor de vida na6 lha pro-

Aíílm continuou o Padre Frey mettia muito larga ; mas aílím

Manoel com mais focego, fe he parece, que a reforçava na pe-

que havia inílante em que o co- nitencia
,
que chegando a contar

nheceíTe quem fazia continua nella 65-. annos , inda o que lha

guerra a tudo o que o parecia, tirou naõ foy achaque , íeria

Cingido andava junto á carne, o amor de Deos
,
poderofo co-

naó fiando fó da láa a mortifica- mo a morte. Pareceo
, que te-

çaõ delia, naõ fe foube fe erao ve revelação delia. As circun-

cordas, ou cilicios ; do modo, ítancias parece que podiaó fer

com que fe meneava , fe enten- provas.

dia huma couía , ou outra, Je- Era Vefpera de Natal de

jum inviolável , acompanhado 1671. eftava fem nova moleftia;

de afpera difciplina ; Matinas foy-fe ao Prelado ( entaõ o Pa-

continuas. Quando a Religião dre Pregador Geral , e Prefen-

difpenfava nellas , ou nas de tado Frey Gafpar de Araújo )

privilegio, ou nas duas recrea- pedio-lhe com humildes, e en-

çoens do anno , no Coro , dian- carecidos rogos
,
que lhe déíFe

te do Santiííimo
,
paíTava até á a Communhaó Sagrada porVia-

meya noite. Se havia Matinas, tico, que eftava em hera de pe-

dellas até pela manhaa. Perfe- dilloi • Prior ^qué o via fem
guidodofono, o agafalhava hu- accidíenc© , que: lhe favoreceífe

ma taboa
,
que era acama, que a^ fup plica ^ mandou-o recolher

efcondianacella, mas commum- fia :celk
,
paííandd aquella, en-

mente o pavimento da Igreja. tré os Religiòfos
,

por defati-

* Do Rofario era devotiíSmo, «0* ou de annòs ^^ ò^u de efcru-

aífim lhe chamavaõ o Frade do pulo. 'Callòu , eobedeceo obom
Terço. Para elle applicava o po- fubdito' ;- aífiftio a Vefperas , e
bre ellipendio de alguma Mifla, Completas daquella devotiíFima
comprando Rofarios para repar- folemiiidade ; chegõu-fe a de
tir pelo Povo. Com aquella San- Matinas ^ tocarão o primeiro,
ta negaça o fcguia a innocencia juntou-fe a Communidade no
dos pequenos: inclinava-os áde- Coro, fé faltava Frey Manoel,
voçaõ com ella, e entre elles a que fempre madrugava para el-

difpendia. Naõ goftava o ini- le. Faziaõ reparo os Religio-

migo daquelle contrato, emba- fos
; ( tinhaõ-no vifto , naõ mui-

raçava-lhe as contas. Por mais to antes , chegar ao lampião , a

que as feparaíTe , e as dividiíTc, buícar luz com focego, e defa-

amanheciaõ juntas, e embrulha- fombrado ) fufpendia ao Prela-

das. Refolveo-fe em feparallas do o mefmo penfa mento, coor
pela parede da cella. Deulhe venceo-fe que feria fono. rn©

o demónio em huma occafiaó Mandou
,

que o chamaf-
huma bofetada ; lofpeitou-fe

, fem; refultou da diligencia fa-

que fobre efta demanda. berfe, que naõ deferia a ncnhu-

Perfeguiaõ-no achaques , re- ma ; fobe o Prelado , abrelhe a

ceitavaõ-lhe os Médicos, que cella, acha o bom fubdito fem
Jart. IV. C vid*
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,

vida fobre hiima taboa. Crefce Mas o que a fuí modeltia efcon-

o aíTombro, examinando o mo- deo navida, quiz dar a conhe-

do , com que jazia. As mãos

em Cruz fobre o peito, ncllas

hum Crucifixo , compoftos os

olhos , e mais membros do cor-

cer o Ceo na íua fepultura. A-
bria-fe efta

, (
paíTados annos-,

havendo de enterrar-fe hum Re-
hgiofo, e fendo a mais antiga

po, em forma, como fe allieya das que tinhaõ fervido ) eis-que

diligencia o accommodara. Re- fe enche o Capitulo de hum fua-

pararao mais , era lavado o habi- viílimo , e novo cheiro; acodem
to , os interiores o mefmo , no- os Padres , dafe conta ao Prela-

vidade tudo para o que iifava do , ( era o Prefentado Fr. Sil-

comligo. Efte era o tálamo , em veftre Pacheco) mandou cobrir

que efperava naquella noite o a cova. Era Sacriftaõ o Padre
Efpoío

,
que com paíTos de Gi- Frey Domingos da Cruz , Prior

gante vinha bufcallo , e efte o de Azeitão, quando ifto efcre-

adorno cândido , com' que fe viamos, e da fua mefma boca
preparou fua alma com alvoro- o efcrevemos.

^os de efpofa. Teftemunhava o mefmo Pa-

f ( Tratavel ,. e flexivel eftavao dre da grande reputação, com
corpo ^ e mais examinado, o que o Servo de Deos vivera na
acharão cingidiO com huma ca- Villa, havendo tradição da fé,

dea de ferro , taó entranhada com que recorriaõ a elle nos a-

na carne, que fe lhe tirou com pertos. Os enfermos, fufpiran-

yiolencia. ( teftemunhava-o quem do-o á fua cabeceira , como mais

o vira ). Semelhantes atavios de fegura meíinha. Reconheceo-o
penitencia fem outra, coufa (e affim huma viuva , natural da
lhe acharão na cella. Trou^pe- qiefma Villa

,
por nome Dalida

raõ-no para o Coro. Divulga- Franciíca ,
que defconfiada dos

rafe já pela Villa o fucceífo; Médicos em huma longa doen-

corriao todos, convidando-fe ça,, eviíitada do Servo de Deos,
anciofos huns aos outros, para lhe diíTe : Padre ^ encomendcme a

verem o Frade Santo. { efte o Deos
;
que certamente morro. NaÕ

epitheto
,
que íua vida lhe gran- fe defconfole ( lhe tornou o Pa-

geara, naquelle Povo ). Bramais dre ) que
^
pajfados três dias ^ con-

ditofo o que chegava a vello; valecerá de todo. E allim fucce-

contentava-fè com tocar contas deo. Semelhantes caíos ficarão

no efquife o que naô podia antes em memoria de feculares,

eftender a maô ao habito , de- que dos Religiofos. Devido re-

fendido naõ com pouca diiíícul- conhecimento daquelles , como
dade da diligencia dos Religio- cuftumada , mas ,culpavel omif-

fos. faó de eftoutros.

Deraô-lhe fepultura no Ca- Com a meíma Pátria , e Ca-
pitulo, e fem duvida a deu elle fa parece que herdou o efpirito

em fua ri^ai aos favofes, que defte irmaõ, e patrício o Padre

do Ceograngeara com ella , que Pregador Geral Frey Thomé de ^ P- Pf*

parece naõ podia fcr menos , Mendonça ( dos Anjos íe cha- A
m^/,^

que revelação aquclle repentino mou primeiro ) filho de pays donça.

aparelho, e precederem coufas nobres Muitos annos viveo na

mayores áquellc novo traniito. Recoleta Bemficana verdadeiro

...j I cul-
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cultivador delia. Aílím o foy ftello Melhor

, ( neíle tempo va-

da humildade Religioía
,

que lido, e em que fe ajuntarão to-

nunca o poderão inclinar a acei- das as prendas beneméritas do
tar prclaíia. Defejava-o aquelle valimento, fendo nelle fynony-

cargo 5 defcobrindo nelle hum mos o valer , e o preltar ) pede
claro entendimento 5 de que Íq aos criados que digao, que hum
poiiaõ efperar acertos , e huma Religioíb de Saõ Domingos o

incançavel vigilância , a que íe bufca com huma grande impor-

naó poderiaó atrever relaxaço- tancia. Sahio o Conde, acha-^

ens. Se os que elegem buíca- fe com hum Frade amortalhado

raó eftas qualidades no Prelado

,

cm hum pouco de burel bran-

nem nos fubditos fe efcutaraõ co, cores noroílo, que naõ def-

queixas , nem na Religião fe la- diziaò da mortalha , cuberto de
mentarao quebras ; mas naô te- fuor, e íinaes de affíiçao gran-

mia o Padre Frey Thomé a pen- de ,
que lançando-felhe aos pés ,

faò, efcufava-fe á lingularidade. o deixa aífufcado ,. e compadeci-

Era o feu centro a cella y e do. Levanta-o nos braços , e

o Coro ; fempre lhe feria vio- perguntando-lhe a caula de fe-

lenta occupaçaô, que o efcufaf- melhantes exceíFos , refponde

fe daquelle centro. Tinha na Frey Thomé : Senhor
,
para o

cella quem lhe prendeíTe os de- aperto ^ em que me vejo ^ naohiifco

fejos , a communicaçaô dos li- menos pejfoa ,
que a de V. Excel-

vros Sagrados. Finalmente mal lenciãy donde fó conheço juntos o

teria génio para fe facilitar a poder , e a benignidade
, para fe

publicidades , e negócios , quem me naÕ cajiigar a confiança , e fe

fó o tinha para viver lepultado. me deferir dfupplica. O meu Pro-

Mas venturofos feculos , em que vincial me fez Prior de Bemficaj

fe defenterravaõ os iogeitos pa- tirando-me do canto da minha cel-

ra os cargos ! Lá no leu retiro la. Aquelle lugar , Senhor
,
pede

o fov bulcar o voto do Prelado pela honra outros ínerecimentos , e

da Provincia ( era entaõ o Me- pela carga outros homhros ; huma
ftre Frey Manoel Pereira, que coufa^ e outra me falta ^ fohejan-

depois foy Bifpo do Rio deja- do-me jó o conhecimento para en-

neiro , e Secretario de Eftado) tender ,
que me naõ pojfo falvar

que como filho da mefma Reco- naquelle cargo. Como poderá fer^

leta Bemficana , nada o defvela- vir de exemplo aos outros
,
quem

va tanto , como a confervaçaó fó ferve de confufao para fi} Vof-

da reforma delia, e íó no zelo fa Exce'llencia
^
que tudo pôde

., fe-

de Frey Thomé defcançaria a fa valia
,
para que o meu Prela-

fua diligencia. PropoUo para do me abfolva.

Prior aos Religiofos da Cafa, AíIIm fiillou Frey Thomé,
fahio eleito , mas foy tanta fua continuando com inftancias fer-

ena , como fua repugnância, vorofas , e repetidas , de que
"ntrou a emmudecello a obedi- convencido o Conde, nao aca-

encia ; encolheo os hombros
^

bava de admirarfe , vendo hum
diííe que aceitava. efpirito, a que ashonras metiaõ

Recolhe-fe á cella, toma a medo; máxima nunca imagina-

capa, e o caminho de Lisboa, da nos votos politicos, e já ef-

entra por cafa do Conde de Ca- quecida nos monafticos. Alcan-

Part. IV. G li çoulhe
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çoulhe a abfolviçaò ; e o bom fe nunca lhe efquecera, que vi-»

velho vendo já aqiielle grilhão via amortalhado; ou aílim o e£-

limado, rompeoem taes demon- quecia, porque o conhecia tan-

ftraçocns de gofto ,
que antes to. Succedendolhe praticar era

parecia louco
,

que fatisfeito. coufas delle entre peíToas
, que

Qiiem aílTm queria defembaraçar fe canfavao em averiguar a ver-

fua confciencia , fem duvida a dade, coftumáva dizer: QtienaÕ
trazia muy apontada. Parece, importava

^ que fe examinafem ef-

que fc lhe divifava a pureza dei- fes pontos
\
que bajlava dar aquel-

la na limpeza da cella pobre , le alivio aos ouvidos. Era a pra-

e defarmada , e naquelle burel, tica de politicas do Reyno, ou
queveftia. Corria cntaô de for- noticias dos eftranhos, porque
te a feveridade daquella Reco- as em que podia haver coufa

,

leta ,
que para fazer exceífos que encontraíTe a modeftia , ou

bailava obfervalla , e era o Pa- caridade, naõ o mereciaõouvin-
dre Frey Thomé hum dos que o te. Filofofava bem o que era o
faziao á rifca. Mundo, e fem mais fer, que

O jejum das Conftituiçoens apparencias , tinha qne ver e
obfervava inviolavelmente; e co- ouvir, naõ que examinar

j
por-

mo éraò raras as fahidas do Con- que fendo tudo nada , e tudo
vento, raras vezes comia carne; fallivel , em que podia haver
continuava os exercicios peni- verdade , mais que no conheci-

tentes , fendo as paredes das mento de naó haver coufa que
Capellas mais retiradas boas te- o foíTe.'*

ílemunhas do que carregava a Finalmente a oração, a pe-

mao nas difciplinas. Era aííím nitencia, o lilencio , o retiro,

continuo nas Matinas á meya era o commum daquella Cafa,
noite, que de já feito a ellas, e o Padre Frey Thomé taõpon-
nao votava, que inclemência dos tual nelle, como fe o quizeíTe

tempos ( a que oíitiofazia mais íingularizar em íi. Com efte

rigorofos )' bailava a difpenfal- eftyío de vida, em boa velhice

ias. Acabadas , fe deixava ficar o alcançou a morte. Cahio de

na Igreja vifitando os Altares, huma doença
, que defcobrio

e nem efte defvclo o tirava de em breves dias, que feria a ul-

fer o primeiro, que á Prima ap- tima; e achou-o taò defengana-

parecia no Coro. Lãa fempre do , como fe fe lhe anticipara a

junto á carne , nas túnicas , e noticia. Pedio os Sacramentos

,

nas mantas, de que fcS o difpen- que recebeo com focego, e paz
fava o ameaço do Medico com de efpirito , e entre a£los de
o preceito do Prelado; íllencio verdadeira penitencia , econfor-

continuo, aproveitando-fe para midadc começou a efperar pela

recreyo de poucas horas das morte. Nefte eftado paíTou al-

que coftumaõ difpenfarfe para guns dias , em que , depois de

elle. repetir demonftraçoens peniten-

Oraçaõ, a menos no Coro, tes, e religiofas , dizia com in-

a mais na cella, para o que era teireza
, que fó podia fer filha

perpetuo o feu recolhimento, de íobrenatural efperança : Eii

Aflim vivia taô efquecido de tu- jâ eflou Sacramentado
;
pois que

do o que era Mundo , como fap aqiú\ Erao amantes, e di-

tofas
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tofas impaciências de fe lhe alon- máos do Meftre Frey Diogo
gar o caminho para o eterno def- Ferreira , entaõ Prior , fendo

canço. Affim paíTou placidamen- Geral da Ordem o Meftre Frey

te a elle em hiim Sabbado , ai- Serafino Papienfe. Mas extin£la

guns dias antes da Exaltação da a Gafa de Tangere
, ( memoria

Cruz, pelos annos de 1681. fempre lamentável ) fó a Lisboa
Do Padre Frey António de pertence a fiia , como a berço,

O P. Fr. Jefus ( feria pela vulgaridade do
Antomo ^q^^ \ ^aó ha mais noticias

,

que as que le podem inrenr de

efpirito, que já de crefcidos an-

nos vem bufcar o retiro dos

Clauftros Sagrados. Achava-fe

em que começou a viver a vida

religiofa. AÍIim o foy a fua
,
que

fe grangeou a reputação de ju-

ftificada , falecendo com a de
Santo, como confta de hum af-

_ fento
,
que fe lê na margem do

já efte Padre ,
quando pedio o da fua profiíTaô , no livro dcl-

habito, e fe recebeo á Ordem, las, que fe guarda neíla Gafa,
graduado na Univeríidade de e diz : Obiit cum opinione Sanãi-"""'""

tatis, E fem duvida he lembran-

ça
,
que fe naô mereceo menos,

Coimbra em a Faculdade de Me-
dicina , e com bom nome nella.

ProfeíTou nefte Convento de S.

Domingos de Lisboa com o
que com acçoens de virtude co-

nhecida, e examinada. Mashe
Padre Frey Thomé de Mendon- entre nós taõ poderofo o def-

ça aos 4. de Junho de 63o. cuido
,
que conto por milagre

fendo Prior o Prefentado Frey o terlhe efcapado efte alTento,

Mauricio da Cruz , Meftre da roubando no mais a gloria a

Ordem Frey Niculao Rodulfo. Tangere, de que efte Padre era

As mais , ou para melhor dizer, filho , e a todos a edificação , e

todas as particularidades de lua o exemplo,

vida fe perderão no tarde , com
que chegamos a inquirir delia,

por chegar á noíTa mao a obri-

gação defte trabalho , depois de
muitos annos de deícuido. O
que pode conje6lurar-fe para
mayor dor, he, que naõ deixa-

riaõ de fer notáveis as que me-
recerão, ainda nas froxidoens da-

quelle tempo , o reparo
, que

nos ficou em hum aífcnto anti-

go, de que fora fua morte com

CAPITULO v.

De alguns Religiofos filhos ãefie

Convento , de reputação em le-

trás , Púlpito , e tirados da.

Ordempara Bifpos,

PArece , que fe deftinou a

efte Convento , como Ca-
beça da Província , hum filho

,

_ que nao fó a ella , mas ao feu

grandes finaes de predeftinado. feculo fervio de coroa. Efte foy

Pertence também fem diivi- o Meftre Frey Domingos de San- q^ p^^
O P. Ff. da a efta Gafa. o Padre Fr. Bel- io X^omaz , ( a quem por mui- Domin-

'

Belchior chior da Franca , nobre p(^r naf- toSí feculos baftará para Ghroni- £os de

cimento ; filho de Tangere, e ca fó o feu nome ) talento di- ^'^^^

da Vigairaria, que tivemos na- gno da Corte
,
que lhe deu Pa- '^^^'^^*

quella Praça
, que com efta fi- tria, do Convento, que lhe deu

liaçaó profeíTou nefte Convento berço , e da Província, que o
de S. Domingos de Lisboa aos cfcolheo filho. Nada para tan-

10, de Outubro de ói8. nas to Varaõ devia fer menos que
grande.

ca.
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grande. Guríou as Aulas com ftumava dizer com graça , e agiir

aqiiellas efperanças ,
que deviao deza: Qite lhe davaõ todos o que

começar a fazer lugar ás fuás lhe naõ podia dar nenhum
\
porque

prendas , fendo taõ grande o elRey lhe perguntava
,
porque o

brado delias
,

quando acabava naô faziao os Frades Provincial
'^

a trabalhoía tarefa dos eftudos

,

e os Frades lhe pergiintavao^ por^

que já na Cadeira, e no Pulpi- que o naÕ fazia elRey Bifpo. E
to o começavaô a conhecer Ora- qtie nem os Frades o podiaó eleger

culo; encarecimento, queredu- Bifpo ^ nem elRey Prelado.

zio a verdade em todas as oc- Nao eraifto appetecer luga-
caíloens, em que os melhores jui- res, que nem o mais levantado
zos ou o confultaraô difcipulos

,
o faria mais conhecido , nem o

ou o quizeraò examinar fabios. de mayor reputação mais vene-
Achava-fe no Meftre Frey rado. Aflim fe tinha adiantado

Domingos huma comprehenfaó a todos
,
que , convencidos os na-

imiverfal com que fallava em turaes , entrava pelas portas dos
todas as fciencias, e artes , com eftranhos. Cunduzidos deíla no-

frafe tao própria, e taõ indivi- ticia , o vinhao praticar á fua

dual eftylo , como fe aquellas celIa , talvez com efcrupulos

noticias foraô profiíTao, e naó de que aquella lhe parecia de-

engenho. A ifto fe ajuntava hu- mallada , mas rara vez fem fa-

ma graça, e fermofura no dizer, hirem com o defengano do pou-
huma clareza no propor, huma co que dizia. Relidia na Corte
viveza , e facilidade no foltar

,

com importâncias de Caílella o
que poderão bem os applaufos Batavira ; defcia acompanhado

Vocabant intitulallo Mercurio Dominica- de Religiofos graves , e doMe-
Paulum

j^Q ^ como OS de Licaonia ao ftre Frey Domingos , a quem
rium,qíiia mayor Theologo do Apoftolado. viera buícar, ( fora na fua cel-

ipfe erat Seguio a eftas luzes de be- la larga , e varia a pratica )

í"^
X^*^

nemerito a coílumada fombra de adiantoufe ao Meftre Frey Do-
'* °^* pouco afortunado , fem terem mingos na Portaria , e diífe

,

mais ar as grandes azas de fua voltando aos Religiofos : ( Pa-

capacidade , que para chegar á dres Maejiros efte homhre era me-

esféra de Prior de Sao Domin- nejier fundido) como fe diifera :

gos de Lisboa , e ao Púlpito d^ Efte homem era neceífario e-

Capella da Mageftade delRey ternizallo. Era Batavira Hef-
Domjoaó IV. Seria, queíeen- panhol de fuppoiiçaó, pezador
yergonhavaõ os cargos, temen- de talentos, de capaciíÈmo en-

_do ficar em reílitiiiçao aos íeus tendiraento , verfado nas Cor-
merecimentos taó crefcidos, e tesdos Principes, e maduro com
agigantados

, que efcaçamentc experiências, e entendeo , que
haveria premio, que os livraíTe para hum taõ grande Capello,
de queixofos. Era Frey Domin- como o Meílre Frey Domingos,
gos por íi fó tanto

,
que tudo eraõ precifas as apócrifas urnas

fora delle parecia pouco ; mas do Fénix
,
porque huma fó vida

era feu animo tao comedido
,

era curto eipaço, para fe lograr

que íeçn fombraa de ambiciofo rem tantas virtudes.

( vendo-fe nem efcolhido do Acompanharão a fua pelToa

Reyno, nem da Religião ) co- huma ifençaõ cafta, c modeftia

.. -
,

religio-

14. n.
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religiofa, que fempre foraõ acre- mas com individuar oscafcs,
doras de feu bom nome. Teve e difcurfar fobre elles com ta!>

tanto entre todo o género de to, que ( a faltar a experiência

gente
,
que até entre a plebea de repentina a noticia ) paíTara

chegou a fer na língua do Povo por parto de bem meditado eílu-

adagio o feu conhecimento, co- do, aílím eftava o feu no grão

mo entre os políticos apoyo , de conhimmado. '

para encarecerem hum fogeito. Sendo Regente dos eftndos

Era precifa a grande noticia, na Univeríidade de S. Domin-
que todos tinhaó delle , ven- gos de Lisboa

, já entrado em
do-o , e efcutando-o todos os annos , aíTiftia nas Aulas , e fun*

dias ou na Cadeira , ou no Pui- çoens Efcolafticas , arguindo
,

pito ; taó quotidiano ( efpecial- e inflando , como íe tivera en-

mentenelles )que, fem lhe ficar tre máos o ponto
,
que fe dif-

talvez tempo para fe deter na putava , naõ menos que o Len-

eella, parece, que eíludava em te, que o defendia. Era o feu

hum o que havia de dizer nos argumento vivo , nervofo , cla-

outros, e naó faltavao incrédu- ro , e convincente. Saber ref-

les
, que feguindo-o em todos ponderlhe , o melhor exame

,

com a efperança de o apanha- nao de Eftudantes , inda de Len-

rem repetido , fahiaô com a con- tes. Finalmente hum confumma-
fufaó de o efcutarem adiantado, do , e grande Theologo, e fa^

Aflim fe efpalhava a fua ca- cilmente Fénix do feu tempo.

pacidade por todos os Púlpitos Foy incançavel o feuettudo;

da Corte
, ( e pelos de mais re- culpavao-lhe a applicaçaó na-

putaçaó mais frequente ) com quelles annos
, ( eraó já os uit

tao geral, e continuo applaufo, timos ) refpondia: Que entaõcth

que , encarecida qualquer grande mecara a faber fe lhe naÕ acaha-

celebridade , fe accrefcentava : ra a viaa. Tanto he o que íe

E prega Frey Domingos de Santo ignora nella ! E avaliava-o aífim

Tbomaz, Era na occafiaó , em quem tinha feito tanto por

que as invencíveis armas Portu- ignorar menos. Grande confufao

guezas , ( favorecidas da razão, para quem , fazendo menos que
e do Ceo ) davao a efte Rey- pouco , já quer defcançar no

no, e efpecialmente a fua Cor- principio; on para quem, fatis-

te, continuo aíTumpto de dar a feito comfigo mefmo, entende,

Deos repetidas graças por re- que ao pouco fe deve feguir o

petidas vitorias das armas Ca- defcanço. Dos livros o levarão

ftelhanas. Chegava a noticia a para o leito , foltando da maó
Palácio , delle com recado a S. a penna para os adlos de con-

Domingos , e fahia o Meftre trito.

Frey Domingos , talvez fem Acabou finalmente o Meftre

mais tempo
, que o de pôr a Frey Domingos , carregado de

capa nos hombros ; da narração achaques, e de annos, mas mais

do fucceflb, que hia muitas ve- de merecimentos , aos 30. de
zes fabendo pelo caminho, hia Junho de 675'. faZendo-nos a

tecendo o Sermão. Chegava á morte a injuria de callar aquel-

Capella , fobia ao Púlpito , nao la boca , e fecar aquella penna

,

^ra nada o fallar com acerto , em que nos roubou a melhor

dou-

_^,.,'^
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doutrina 5 e a mayor doçura, de, com que nelles a tratou to-

mas refpeitando a fua memo- da, fendo fácil a grande com-

ría , continuada nos melhores prehenfaó
,

que teve delia , o

votos defte feculo faudofo , co- naõ faltar ( na velocidade com
mo o em que elle viveo enno- que lhe corria a penna ) a diíE-

brecido. AíHm foy fentida fua culdade alguma
,
propofta , dif-

morte , como defejada íua vida

,

ficultada , e refolvida , fem que

naõ fó dos domeílicos , que o a profundidade lhe embaracaífe

praticarão , mas ainda dos eftra- a clareza , ou a diíEculdade lhe

nhos , e dos que fó por tradição prolongaíTe o eftylo ; liçaó ,

o conhecerão ; confeguindo o que bebera nas luzes do Sol de

Meftre Frey Domingos aquella Thomaz
, que teve por Meftrc,

rara fortuna ( e ninguém mais e que fortunadamente lhe deu
(

benemérito delia
)
que o Séneca o fobrenome , repartindo tam-

admirava: que naó havia coufa, bem com elle o milagre deajun-

mais fermofa, que viver no de- tar na fua doutrina o breve, e
Senec.de

f^JQ jg todos : Quid pulchrius ejl o elegante , o profundo , e o

ad '^er ^[liàm vivere optantibus cunãis ! claro , o feguro , e o fubido :

Efcreveo o Meftre Frey Do- Stylus brevis
,

grata factmdia^

mingos toda aTheologia Efpecu- ceifa , clara , firma fententia
;
pa^ In (efto

lativa em fete Tomos , obra, que negyrico
,
que a Igreja canta á ^^^

examinada por grandes Theo- fua fciencia.

logos da Ordem , fahio com o Dous Tomos predicativos

,

credito de conlummada, e legi- a que intitulou : Predica Sacra-

timo parto de tanto talento, mental fobre o Hymno Lauda
Eftá , ao tempo que ifto efcre- Sion Salvatorem , agudo , elegan-

vemos , em Roma , na maó do te , fuave» O Triduo de Sao
Reverendiílimo o Meftre Frey Pio V. com aquella facilidade.

Antonino Choche , efperando e felicidade, com que coftuma-

da Imprenta
,
que fera mayor va efcrever o leu engenho, fd

credito para toda a Ordem , e em huma coufa pouco afortuna*

para efta Província íingular. Ser- do, que fendo tantos, e tao

moens fem numero
,
que a pou- grandes os partos de fua fecun-

ca vigilância, ou a muita indu- didade grande, como cada dia

ftria dos que os guardavao , ou o teftemunhava a admiração, ou
os pertendiaõ , efpalhou por di- lendo-o nos pareceres , ou ef*

verfas mãos , mal empregados cutando-o nos Sermoens
,
pare-

em algumas , - e fepultados em ceo inveja de fua fortuna
,
que

todas , em detrimento do Au- fe lhe eternizaíTem os mais ra^

thor , a quem roubou a gloria

,

fteiros na Imprenta. Mas nao

dos Pregadores , a queefcondeo baftará a omilfao culpável ria

a doutrina , e dos piedofos, e perda de léus doutos papeis,

doutos , a que tirou a liçaô para que fe neguem a feu gran-

2ií ' O que fe imprimio. Hum de nome os em que a fama ef-

Oompendio Theologico ( repar- creve , os que o merecerão á

tido em três Tomos ) que inti- immortalidade.

\ tulpu Tyrocinios , ou rudimentos Naó fe me dê em culpa
,
quê

4a Theoloyia , diífimulando na alarguey a penna fora das leys

modeftia defte nome a fclicida- daHiftoria; que vida de tanto

Varão
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Varaó naa pódev/^fer narração, favorece alguns efcritos fciis( de

fcm fer peiiegyrico. A quem que lançou mao a Imprenta )

quer que efcreveíTe o que efte naquelle tempo norma, e efme-

.v^. foy, eftou certo
5
que lhe fuc- ro da prédica ; mais celebre o

cederia: o mefmo.^ Grande ven- das Tardes, que pregou em Sao

tura do Hiftoriador , encontrar Domingos de Lisboa, impreíTo

verdades ,
que podem fer elo- no anno de 1670. e alguns Ser-

gios! moens avulfos , ou íepultados

Naó foy menos cftimavel fi- já com o achaque dos tempos

,

O M.Fr. lho defte Convento o Meítre ou efquecidos com o methodo
Álvaro pj-^y Álvaro Leitão , talento dos modernos , menos íolidos

,

' ^^' bem conhecido, e venerado na quanto ( na opinião defeusAu-

Cadeira , e Púlpito. Naquella thores ) mais fobidos , depois

mereceo na Religião o nome de que o defatino de indignos Mi-

Meftre , com taõ grande repu- niftros do Evangelho , fenten-

taçao de letras , que fó ellas ceou a verdade aos trages do

igualarão a que teve de Pulpi- tempo.

to. Efte brado o levou a Pré- Concorreo com o Meftre

gador delRey Dom João o IV., Frey Álvaro o Meftre Frey Ga- O M.Fr.

lugar, que naquelle tempo pa- briel da Sylva , talento verda- f^t^'f
receo herança da Familia Do- deiramente áureo Theologo, e

minicana , contando-fe nellejun- Pregador confummado em hu-

tos cinco talentos , com que di- ma , e outra Faculdade , aíTaz

tofamente negoceava efta Pro- conhecido por agudezas , e ele-

vincia com as grangearias do gancias , e taô poderofo a attra-

efpirito, e do credito. Eraô el- hir com ellas, que faltando-lhe

les o Meftre Frey Domingos de o tempo para o incançavel ge-

Santo Thomaz , o Meftre Frey nio do eftudo ,
por muito buf-

Alvaro Leitaó , o Meftre Frey cado , e aíliftido , fe valia da in-

Fernando Soeiro , o Meftre Fr. duftria de negarfe , fechando-fe

Martinho da Fonfeca , o Padre de portas adentro com os livros,

Frey António de Lima , todos commercio , em que cada dia íe

do partido. achava mais bem lucrado. Aílím
ii i^.Naõ faltarão depois talentos, era a fua pratica negaça dos mais

irias naó he igual a fortuna em bem ajuizados da Corte, dan-

todos os feculos ; os filhos de do-lhe Deos fobre o grande ta-

S. Dommgos para eíTe minifte- lento para as Theologias, hum
rio fe efpalharaó pelo Mundo

,

luave génio para as Mufas , tao

para eífe forao trazidos a efte agudas , como modeftas , de que

Reyno , e nunca defmerecerao colhemos alguns frutos , ou ad-

naquelle lugar o nome de fcu. miramos alguns partos , a furto

Cançaraô as mãos
, que íe da- de fua modeftia , neftes antes

vaô á fua humildade para que perfeguida ,
que lifongeada.

fobiíTe; a capacidade he a mef- Mas paíFemos a filho igual,

ma , fó com a diverfidade de muito benemérito defta Cafa

,

que entaó mimofa, hoje efque- aílim por fua peíFoa, como por ^^ p
cida. Naô aíFim entre os doutos bemfeitor delia. Foy efte o Me- p^^/^ /g
a noticia do Meftre Frey Alva- ftre Frey Pedro deMagalhacns, Maga^

ro, fendo hoje o que menos a Inquilidor da Mefa Grande
,
que íha^fis.

Part. IV. D duas
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duas vezes o efcutou Prefiden-

te. Eminente Theologo o reco-

nhecerão as Aulas, como lhe

perpetuarão o nome os efcritos,

em que cílampou feus eítudos.

os eftudos. 'Aílim foy amante
dcftes ! Aflím foube naõ eípcr-

diçar aquella

!

Do Meftre Frey Manoel Tel-
les naô ficarão mais

,
que. as no-

Refonnado, e' obfervante , via- ticias dos lugares , que occupou. Y^^yr
íe-lhc até no habito a eftreite- Grande argumento defuasgran- dí^Goa.

a que reduzia feu efpirito ; dcs capacidades em tempo, em

O M. Fr.

Manoel
Telles

7.a

pobre por inftituto , no meyo
das grangearias do feu cargo

,

o confervou também pobre a íiia

caridade ; fó a neceílidade pró-

pria o achou com a maõ fecha-

da, eftendida fempre paraodif-

pendio do culto Divino, de que

lie boa lembrança o que tez no

Sepulchro
,
que lavrou para de-

poíito do Senhor em Sefta Fei-

ra Santa ( obra com igual arti

fazia lugares poucos a

de pertendentes

que razia os

concurrencia

beneméritos. Com o grão de
Meftre chegou a Prior defta Ga-
fa

;
(de que era filho ) logo a

Prior Provincial defta Provin-

da; depois Arcebifpo Primaz
na Gadeira de Goa. Nao che-

gou a aíTentar-fe nella , falecen-

do na jornada. Sem duvida lhe

embaraçou o cxercicio a mefma
ficio

, que decência ) a que vin- juftiça
, que o deftinou ao car-

culou hum juro perpetuo , aílím go
, porque fe naó gabafle o

para poder renovar-fe pelo tem-

po adiante , como para copioía

-cera, que neftes dias ardenelle.

Nem as letras , nem os cargos

fouberaó nunca alterar fua mo-
dcília ; viveo , e acabou eftam-

pa da humildade religiofa.

Filho foy também defte Gon-
M. Fr. vento o Meftre Frey Bento de

acerto humano
, que tinha en-

thronizado o merecimento. Oc-
cupou efte cargo pelos annos
de 631. '

' Foy também filho defte Con-
vento por filiação

,
que lhe de-

raó nella os Prelados defta Pro-

víncia , Dom Frey Fernando de
Oliove , Flamengo de nação.

Bento de Santo Thomaz , Theologo gran- Foy nomeado Bifpo do Funchal

Thomai, "^ ' P^^^ o que o capacitou hum por elKey Dom João o IV. que
entendimento claro, e compre- conhecendo nelle talento para

henfivo, mas taó eícaço naspra- emprezas grandes., o mandou a

ticas, ainda familiares , comofe Milaó fobre o livramento do
aquelle filencio fora meditação Infante Dom Duarte, que na
dos acertos , com que fe fazia feu Caftello eftava prezo por
efcutar nos públicos. No do ordem de Filippe IV. Fruftrou

Púlpito tinha delgadeza, e per- a morte do Infante a grande in-

fuafiva ; no da Cadeira formali- duftria , com que Frey Fernan-
«dade , e clareza; aífim foy nefta do tinha difpofto a lua liberda-

verdadeiramente Meftre, naquel- de á cufta do grande rifco de
le Orador ; occupou algumas fua vida , de que efcapou , tra-

prelafias ; o génio brando o fez zendo a efta Corte toda a fami-

.parecer ncllas froxo. Voltou-fe lia do Infante ; lealdade , e ze-

ds Aulas
,
prefidindo nas da Uni- lo, queelReylhe premiou com

verfidade de S. Domingos de aquelle Bifpado, a que naõ paf-

Lisboa por Regente. Acabou fou, por lho atalhar também a

finalmente a vida continuando morte
,
que fempre opoíta aos

feus
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feus merecimentos , lhe embara- Frey Manoel , trazendo-o Áia

çou primeiro o gloriofo effeito caridade deftinado a fervir aos

do com que confegiiio a Mitra, Religiofos em officina de tanto

como depois o premio do com trabalho, como o he a cofmha
que devia logralla. Faleceo em de qualquer Convento. Fora6
Mayo de 1664. deixando hum feus pays Francifco Dias, e Ca-
preciofo penhor á noíTa lembran- tharina Gonçalves, naturaes de
ça em huma efpecial, e perfei* Cabanas, termo de Montemor
ta Capella de Santa Maria Ma- o Velho. Reccbeo o habito, e

gdalena
, que mandou abrir no latisfez ás obrigaçoens de No-

Clauftro , na parede fronteira viço , como quem viera abraçal-

ao Capitulo. Fie toda de finos, las por gofto, depois deasper-
e bem lavrados , e polidos jat- tender com trabalho ; começou-
pes de varias cores

,
que fervem fe logo a conhecer

,
que naõ era

de molduras a cinco laminas, menos prompto no defvelo , com
em que fe vê a vida da Santa

,

que acudia ás funçoens de Re-
como a fua Imagem , de boa ligiofo

, que ás de fervente»

efcultura , ( em hum artificiofo Achava-o a madrugada na Igre-

nicho , que fe abre no meyo ) ja , paífava dalli para a fua oíE-

rodeada de Anjos , em forma cina , e o que no fim do dia lhe

que reprefentaÕ os quotidianos fobejava das occupaçoens defta,

raptos , em que por elles era gaitava de joelhos no Altar da
elevada a ouvir a Celefte melo- Senhora do Rofario, devoção,
dia. Do pavimento da Capella que lhe deu o fobrenome , e ex-

fahe hum grande mármore bran- ercitou até fua morte. Obedi*

còy que acompanhado de humas ente, é obfervante exercitava a
cintas do mefmo vermelho, íer- fofrimento, vencendo , e doman-
ve de campa a hum capaz jazi- do continuamente hum génio

go. Entende-fe, que o manda- afpero , e defabrido, dando-lhe

ria lavrar para algum parente talvez mayores motivos de me-

^

aquelle Prelado ; agora, aílím recimento as imprudências de
jazigo , como Capella

( por con- algum Prelado. '^-

trato celebrado com a Commu- Adiantava á obrigação) a ca-

nidade ) he de Joaò Couceiro ridadc, fcrvindo os Religiofos.

de Avreu eCaftro, Guarda mor Eraõ neíta parte feus morgados
da Torre do Tombo. os Noviços , que fempre o acha-

vaô alegre , e liberal do que
" 'CAPITULO VI. podia haver á maõ , compade-

cido do pouco, que aquella ida-

Be Frey Manoel do Rofario , Irmão de anda ícmpre fatisfeita , ainda

Converfo ^ filho do Convento de naó lhe faltando huma porção

N, Senhora dos Martyres arrezoada. Deftes Irmãos paíFa-

de Elvas, va ao extrcmofo cuidado de ou-

tros
,
que erao os pobres ; de-

GRefcido aílim na idade, co- viaó-lhe eíles mayores deiVelos,

mo na devoção , e boa in- coma mais defamparados ; aífitn

Ti^^^M
^^^^ ' entrou pelos Sagrados fazia particular comer para el-

noet do
' Clauftros defta Cafa de Nofla les , dando expedição ao dos

'kiffario. Senhora dos Martyres o Irmaó Religiofos ;levava-o para aquella

' Part. IV. D ii occu-
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occupaçaó hnm continuo gofto, Culpavaô diante do Priorli

mas pagavalho o Ceo, que em Frey Manoel , de que Senhor

todas lhe diminuía o trabalho, daquella officina , naò podia dar

porque fuccedeo muitas vezes, conta delia , alargando a mao
faltando-lhe o tempo, fatisfazer no difpendio com os pobres :^

( tanto a elle ) á- obrigação da fazendo-lhes fua panella aparte,

Communidade, que bem fe ai- e talvez mais aventajada
,
que

cançou ,
que naõ era fò a lua a da Communidade , fe quer no

induítria a que applicava as mãos, cuidado
, porque lhe levava o

mas que mais íuperior provi- primeiro. Pareceo a queixa ze-

dencia lhas movia , ou lhas a- lo, vio-fe o Prelado comprehen-

companhava. Aílim fe viaó a dido no defcuido
, quiz emen-

hum tempo foccorrida a pobre- dallo na promptidaõ do reme-

da , bem fervida a Gafa , e Frey dio , entra pela coíinha com ap-

Manoel com duas grangearias paratos de apaixonado , ve no
em huma diligencia. fogaó o comer dos pobres ,( que

Nao contente com as mui- até niíTo pareceo queoera,fen-
tas que fazia

,
porque a neceílí- do o primeiro que encontrou a

dade ( que a inftantes chegava ira ) vê o da Communidade
,

a elle faminta ) fe foíFe fatis- ( parecendo-lhe que em peor lu"

feita, era a fua raçaõ o primei- gar ) rompe em palavras fecas

,

ro prato que lhe punha
, porque e defabridas contra o bom Co-

o leu íuftento quotidiano naò Unheiro, culpalhe as demaíias

,

paíFava de hum pouco de pa6 advertindo-lhe
,
que podia pou-

grolTo, e feco, levado com ai- palias, quando ( como hecoítu-

gum pouco de caldo , hervas, me na Religião) tudo, o que fi-

ou legumes o feu prato mais cava aos Religioíos da mefa ,

niimoío. Aílím naõ fó obferva- paífava ás mãos dos pobres na

ya , mas excedia o jejum da Portaria, concluindo finalmen-

Conftituiçaò , fobejando-lhe com te
,
que eíliveíTe certo ,

que fe

que augmentar a mefa aos feus o naõ emendaífe a advertência,

convidados ; multiplicavaõ-fe el- o faria o caftigo. Eis-que de

les a buícar o feu remédio, e improvifo fe vê eftallar entre o
pagava-fe Frey Manoel de per- fogo as panellas da Communi-
feguido. Mas porque foíFe a fua dade , e de algum doente, &-

occupaçaõ mais meritória , o era cando fó inteira a dos pobres,

naõ fó dos pobres , mas dos que Fica o Prelado confufo , naõ me-
condemnavaõ aquelle defvelo nos alguns Religioíos

,
que o

com elles, fendo talvez quem feguiaó , c condemnando-fe a

primeiro o eftranhava a condi- aípereza com que tratara o Ef-

çaõ fogofa de algum Prelado

,

moler , ( que com os olhos no
que zelava a Cafa mal fervida, chaó , e as mãos cruzadas debai-

€ pouco para difpcndios , fem xo do Efcapulario , era huma
advertir nas grangearias , e avan- eftatua dofofrimento ) IhediíTe:

ços , com que fahiria o -bom que pois o Ceo o fazia feu dif-

Leigo para ella do pouco que peníeiro, naõ fó lhe permittia,

lhe tirava. O cafo, que lhe fuc- mas lhe mandava, que aíIiftiíTe '^!j{

cedeo, fervirá de boa, eengra- aos feus pobres; e o ajudaíle,

cada prova. ou déíTe por elle a Deos as gra-

V^i
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çasde querer fazer aquella po- tiro. Com mais frequência, e

bre Cafa de Domingos, hofpe- eftimaçao os Bifpos Dom Joaõ
daria dos feus mimofos de Mclio , e Dom Alexandre

Seguia-fe em Frey Manoel de Soufa , depoíitando em Aias

á caridade com o próximo a af- mãos o que queriaô , que com
pereza comligo ; ufou fempre fegurança paíTaíTe ás dos pobres,

"
e defcançando no acerto do que

fe difpendeíTe, como os que os

efcolhiaõ porEfmoler, á mefma
caridade.

Entre os exercicios delia o
apanhou a morte , recebeo os

láa junto á carne , e como fe

fizeíTe com ella mimo ao cor-

po , fe vingava no lugar em
que lhe coftumava permittir al-

que
que

guma hora de defcanço

eraõ humas nuas taboas

lhe ferviaõ de leito, de cuber- Sacramentos devoto, epeniten-

ta huma manta. Aqui chegou a te, e paíTou placidamente a re-

hofpedar 8o. annos de idade,

cortados de trabalho , e peni-

tencias. Era taõ afpera a das

difciplinas
, que tomava amiu-

dadas, que o podia teftemunhar

o fangue, que em paftas lhe fi-

cava nas túnicas, fe nao as fia-

colher a eterna grangearia do
que negoceara pelas mãos da
pobreza. Naò faltarão indícios

defta felicidade , a nolTo enten-

der
,

permittindo o Ceo hum
cafo, que pareceo prodigio. Na
noite

,
que o Irmaõ Frey Ma-

ra de hum moço de Cafa
,
que noel faleceo nefta Cafa , fonha-

lhas lavava com fegredo : divul-

gou-fe depois delle falecido. Já
entrado em annos , è continuan-

do os dias de obrigação em Ma-
tinas, o mandavaò recolher os

Prelados; mas até que tocavaô

va na de Santa Clara da mefma
Cidade o ConfeíFor delia o Pa-

dre Frey António de Santa Ca-

tharina
,
que nefte Convento de

S. Domingos tinha falecido da-

quella hora hum Religiofo, que
a ellas

, paíTava as noites na Igre- eftava vendo no efquife amorta*

ja; e acautelando-fe porque o Ihado , com hum Rofario de
naô viíFem nella , fe recolhia contas brancas em fio azul ao

antes que os Religiofos viefl*em pefcoço , que elle por devoção
para o Coro. Aífim o viaõ re- lhe tirava. Acordou pela ma-
tirar muitas vezes, trôpego, e nhãa eíle Padre, e ouvindo do<^

já cançado o alento, que antes brar nefte Convento, lembrado
parecia que íearraftava, do que do fonho , e circunftancias del-

le, refolveofe a vir examinallo;

chega ao Coro, vê, que era a-

quelle o defunto, aquellc o Ro-
fario , como moftrava o fio , e

tudo como lho reprefentara o

fe movia.

n i Cultivador obfervante da
Claufura, como fe antes fe fc-

pultaíTe, que vivelFe nella; fó

as ProciíFoens do Rofario o obri-

gavaô a pôr o pé da porta para fonho; fufpende-íe com o fuc-

fóra , e com tanta confolaçaó ceíTo, muito mais com majores
do Povo

,
que o via , e o defe- noticias do que fora o defunto;

java
, que muitas vezes parecia depõem aos Religiofos o fonho,

tumulto o alvoroço. Tal aopi- e lembrado, que no Mofteiro

niaô, que fe tinha grangeado. das fuás Religiofas eftava huma
A nobreza da Cidade o vinha apertada de cruéis dores de gar-

bufcar, e ver ao feu pobre re- ganta, pede^ e tira com devo-

ção
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çaò o Rofario, com quefonha- guardada das Religioías com o
ra, e mandando-o áReligiofa, mefmo refpeito.

lançando-felhe ao pefcoço, no Faleceo em 3. de Outubro
mefmo inftante fe lhe tirou a de 1680. Deraó-lhe íepultura

dor do pejo ,
que fentia naquel- na Cafa

, que entaó era Capitu-

la parte. Vive hoje a Religio- lo , hoje Sacriftia
,
para a parte ef-

fa ,
participando-nos ella mefma querda , adonde pelos annos de

eiia noticia
,

pubhca naquella 1700. fendo Provincial deftaPro-^

Cafa, como continuada a vene- vincia o Meftre Fr.JoaõBautifta
ração, que o Servo de Deos de Marinis ; e viíltando efte Con-
tem nella, e como fe moftraem vento, lhe mandou lavrar huma
alguma pobre alfaya de feu ufo, Campa, em que íe lê o feguinte:

jínuo 1680. obut Frater Emmanuel à Rofario Conver-
^'' Jus^ qui totó fua vita difcurfu in hoc Cwnobio 1;/-

xit religlose , ^ bumlllter fervlens, Híc Jitiis ejl

IV^ OSlobris ejufdem annh

Filho he também deíla Cafa íitador deita Província pelo Me-
( ainda que os defcuidos delia ítre Geral Frey António Cloche,
nos nao da6 fegurança , mais começando a viíita , faleceo em

OM V ^"^ huma boa conjeàura ) o Santarém , com poucos mezes

Ignàcio' -^í^ftre Frey Ignacio da Cofta; de cargo, muito conhecimento

da Co/la, mas naõ merecem o mefmo def- de fua morte, naõ faltando nel-

cuido neftaefcritura, aífimoco- la circunftancias
, que a fizerao

nhecido de fuás letras, como a notável. Efperava já o ultimo

boa opinião de fua vida, ainda termo, recebidos com devoção
nos exteriores muy reformada, os Sacramentos ^ quando repa-

Foy o Meftre Frey Ignacio de raraó os Religiofos
,
que lhe af-

natural íeco, e retirado, de que iiftiáo
, que lançando os olhos

lhe nafceo viver quaíi em hum para parte determinada da cel-

continuo lilencio. Acabou de la, formava muitas vezes com
pccupar as Cadeiras Efcolafti- a maô huma figa , íinal da con-

cas , e ficando no Convento de ílancia com que defprczava, e

S. Domingos de Lisboa, alcan- défperfuadia o inimigo, que a
çou o grão de Meftre , digno inquietava naquella hora

,
que

premio de fua grande capacida- he a mais própria da fua bata-

de. A fuamodcftia, ajudada de ria. Nas exéquias, e Oificioda

hum afpedlo fevero , e carrega- fepultura he tradição de peíFoas

do, lhe conciliavaõ refpeito. O fidedignas, ( o Meftre FreyMa-
apontado , e religiofo de fua vi- noel da Encarnação

, por outro

-da , o raro , c ponderofo de fua nome Pontevel , foy huma del-

pratica
,
grande reputação com las ) que fc achou íem diminui-

quem o conhecia , e tratava. çaõ a cera
,
que ardeo em todo

Feito. Vigário Geral , e Vi- aquelle tempo , que foy a mayoc
parte
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parte- de hurna manhãa. Tefte-

inimhou-o aílim o oíEcial delia

;

e fez tudo crivei huma morte
taô defaíTombrada.

91
po faz juftiça para o merecer
por filho. Foy efta Gafa daquel-

les primeiros Seminários devir^

tude
,

que o efpirito do noíTo

Santo Patriarcha , communica-
do ao Venerável Frey Soeiro

Gomes
,
plantou nefta Provin-

cia, e mereceo hoípedar alguns

dos primeiros pays, e propaga-

Rofario , filhos do Convento de dores delia , como hum S. Frey
S, Dominsios de Guimaraens. Pedro Gonçalves, na voz com-

CAPITULO VII.

Tios Padres Frey Raymundo da

Purificação , e Frey Manoel do

GRande trabalho o que de-

pois de repetido fica in-

frutuofo ; e magoa fó conhecida

de quem a experimenta , e de

quem fabe avaliar a preciofida-

de do tempo
, que naô vingado

ainda de quem trabalhou por
iíTo, entra também no numero
de ociofo, fe naó no exercicio,

ao menos no eíFeito. Naó he

menor martyrio de quem efcre-

ve antes defenterrando
,
que def- òsq Frey Raymundo

, que nao
cobrindo noticias, ver, que nao fatisfeito com as afperezas da
valem nem defveladas diligen-

cias , fem mais remédio a que
recorrer

,
que a conjeduras

j

que fempre deixaõ a porta aber-

ta ao arbitrio da duvida. Mas

mua San-Telmo , hum S. Gon-
çalo de Amarante, Thaumatur-
go de Portugal , hum S. Frey
Lourenço Mendes , de quem^
e de outros muitos, parece, que

eftaõ ainda hoje dando docu-

mentos aqucllas veneradas , e

antigas paredes , fallando tal*

vez com as vozes do fangue,
de que já fe viraô Jalpicadas ,

e enriquecidas. Efcutava-as

fem duvida obediente o Pá-

vida
,
que profeíTara , entendeo,

que com o conhecimento , ecom
os annos , devia também adian-

tar os exercicios.

Pontual nos de acompanhar
naõbaftará efte receyo a fufpen- a Communidade nos jejuns, ora-

dernosapenna, feguindo o efty- çao, láa junto a carne, naõ lhe

lo dos noíTos Ghroniftas
, que

faltando a noticia da filiação do
Religiofo , de que fe efcreve

,

lhe coílumaõ dar lugar na Gafa
em que morre , reflexão bem
confiderada- para fe entender,

que vai tanto o berço, como a

efquecia
,

que o feu Inftituto

lhe naó permittia occuparfe fó

comíigo
;

que para os outros
,

para eníinallos , e advertillos
,

o levantara o Geo á atalaya do
Púlpito, como farol acezo,quc
lhe moftraíTe o caminho. Entre-

goufe ao exercicio da pregação,

O P. Fr.

"Raymmu
ào da Pu-

l

fepultura ; tanto a Gafa , em
que começamos a vida , como a com o conhecido lucro de quem
em que vimos a acaballa. o ouvia. Talvez aceitava efmo-

Faleceo o Padre Frey Ray- la
,
porque fó para que o foífe

,

a queria ; e quando voltava de

pregar para o Convento
, já

deixava nas mãos dos pobres o

quegrangeara fópara elles. Af-

fim era o feu Sermaó duas ve-

zes eiFeito de fua caridade, ex-

perimen»

mundo nefte Convento de Gui-

maraens ; e naõ fe achando no-

rificaçad, ticia da Gafa , de que foíTe fi-

lho, vem a fic^r efta com duas
glorias, feguida huma da outra,

porque por depofito do feu cor-
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,

perimentando-a primeiro as coní- tos; fendo igual a capacidade,'

ciências , depois as miferias. adianta-fe em huns a ventura

,

Qiieni aílím dava, naó reconhe- em outros a diligencia , com que

cia mais thefouro ,
que a pobre- nem a gloria dos que fe adian^

za; Via-fe efta com ediricaçaõ taó fica arguindo dezar nos que

de todos em fu a peíToa ; via-fe ficaõ. Era Letrado grande^Fr.

em fua cella ; naõ havia nella Raymundo, naõ attendeo aolu-

mais que hum Chrifto de gran- cro das letras, mas á obrigação

de devoção fua ; duas túnicas

,

delias ; era todo o feu emprego
huma capa, hum enxergão com reformarfe aíi, eeníinar ao pro-

mantas , e cuberta. Entre eftas ximo.

alfayas avultava a Livraria. As Achava-fe com 8o. annos de

Partes de. SantoThomaz ,.a Bi- idade, nem dizia já Miíra/rè*"

blia , e o Breviário : nefte apren- duzidó áquella fraqueza , em^^que

dia como havia de viver , na- o poz mais de preíTa o eílyla

quella o que havia de pregar

;

auftero de íuã vida. Temia o

por iíFo os feus Sermoens eraó Prelado da C«fa o arrebatado

frutuofos ,
porque a fua vida fim delia, e entendia

, que já

era a mais cfficaz , e perfuafiva Frey Raymundo fe nao aconfe-

rhetorica, que apparecianoPul- Ihava com feu entendimento, e

pito, e os aíFumptos fó as ver- o feu efpirito
,
pois , ao que pa-

dades
,

que diáou o Eípirito rece , fe defcuidava do que o
Santo. eftava ameaçando. Advertio-lhc

r^ Grande confufao para os Pré- por vezes, que fe confeíTaíFe ; a

gadores do noíTo calamitofo fe- que em huma refpondeo o bom
culo, que por mais que gemem velho com igual humildade, que
com o pezo das Livrarias , fo- fegurança , e defembaraço : Pa-

bem taô leves ao Púlpito, que dre Prior ^ naÕ ^ naq recee\ que eu

naó chegaò lá do livro mais que nao heide morrer fem Sacramentos.

as folhas
, que fó fazem papel Mas para dar volta a huma vida

de verduras, Laftima he, que taÔ larga ^ he necejfario mais tcrn-

lhe eíqueça
,
que le a eítas feca po

,
que o que até aqui tenho to-

o tempo, eaquellas leva o ven- mado: defcance'^ que nao me efque-

to , fica tronco o Sermaó, e fó ço. Paífados alguns dias, cha-

materia do fogo , naõ fendo ou- mou á fua cella ao Padre Frey
tro o íeu trabalho , mais que Sebaíliaó da Madre de Deos

,

fobirem áquelle monte , a que Religiofo de bom nome
; ( que

Deos attende , carregados com ao prcfente he Prior de Avei-

a lenha , em que haõ de arder ro , e a quem devemos a verda-

defgraçada viílima. Era o San- de defta noticia ) tinha com ei-

to Frey Rayinundo grande Le- le familiaridade
,
pediolhe

,
que

trado: eílenome lhe deu alem- o ouviífe , e pofto a feus pés,

branca de quem delle teve ex- fe confeíFou com a miudeza , c

periencia. Naõ o contarão as particularidade de quem fe ti-

Aulas no feu numero , mas ava- nha examinado desde o ufo da .

liaraõ-no fogeitos grandes nb razaõ até á hora prefente , acom-
feu merecimento; naõ fendo no- panhando as cançadas , e peni-

vo na Família Dominicana fal- tentes vozes com taó copiofas

tarem grãos, efobcjarem fogei- lagrimas, taõ Íntimos fufpiros

,

'H:
' e



Livro primeiro Cap. VII. "^^^^ 55
e foliiços ,

que naô podendo fiif- ras , como quando ejiivera no ma-

pender as íiias o Coní-eíTor, era yor vigor de fita vida. E indolhe

precifo a ambos o defcançarem, faltando o alento, pedio lhe co-

para fe ouvirem, e entenderem. meçaíTem o Oificio daquella ho-

Fermofo efpedlalulo para a mi- ra , e relpondendo a elle , e re-

fericordia Divina , e para a con- petindo com o GonfcíTor aquel-

fufaó , e compunção humana ! la devota íupplica do Hymno da
Pedio pouco depois o Via-

tico
, que recebeo de joelhos

,

e com tantas lagrimas
,
que a

toda a Gommunidade convidou

a ellas ; e chegado o dia de fua

morte, ( foy o da Senhora em

Senhora: Maria NLter grátis ^

Mater mifericordia , tu nos ah

hojie protege , ^7" hora mortis juÇ-

cipe ^ efpirou taô placidamente,

como quem antes eíperara
, que

temera a morte. Levou-o á fe-

fua AíTumpçaó ) pedio, e rece- pulrura o mais efcolhido da no?

beo a Unçaó com iguaes de- breza daVilIa, depois degran-

monílraçoens ; deulhe hum acci- des demonítraçoens de fenti-

mento , e veneração do Povo ,

que chegava a beijarlhe os pés

,

c cortalhe o habito, contentan-

do-fe muitos com felhedixarem

dente , de que tornou , tendo á

cabeceira o Padre Frey Seba-

ftiao , feu Gonfeífor
,
que ex-

hortando-o para o ultimo termo,

lhe perguntou
,
que hia no ou- tocar Rofarios , outros com vel-

tro Mundo ? NaÕfey nada ( ref- lo , e todos com ficar entre elles

pondeo elle com focego , e de- aquelle depofito» Tem fepultura

faíTombro ) mas naÕ tardarey em no Cemitério do Gonvento.

fabello\ e continuou como quei-

xofo de que alli perto eítava

bum preto
, que o perfeguia,

mas que debalde
,
porque efta-

va firaiiflimo na Fé , em que

Naó foy menos confolaçaó

para a mefma Villa , como glo-

ria defta Gafa , hum filho de

ambas
,

que baftou a ennobre-

cellas, o Padre Frey Manoel do q p p^^
Dcos por fua miíericordia o crea- Rofario , taó obfervante , e de Manoel

'

ra; que lançaíTem para alli agua taõ experimentada, e conhecida do Ko/íu

benta
;
para donde levantando virtude, que gaftou grande par- ^'^*

o obraço, fez a forma dehuma te de fua vida na efcoía, e com-
£ga , e diííe em voz

, que todos panhia do Venerável Padre Mc-
percebcraõ : Porque naÕ te atre- ílre Frey Joaó de Vafconcellos,

'ves} Forque naÕ chegas} E vol- como difcipulo, e companheiro
tando os olhos ao ConfeíFor, e daquelle grande efpirito

,
que

correndo com elles a Gommu- os fabia conhecer , e medir. Fa-
nidade , continuou com femblan- lecido o Venerável Padre , fe

te alegre : Padres , tenho aqui recolheo o Padre Frey Manoel
muy perto hima Dama taõ fermo- a eíia Gafa

, ( como a May fua )

fa ,
que naÕ ha quem a iguale, em que viveo muitos annos com

A que acodindo o GonfcíTor, e hum tal recolhimento , efqiu-

dizendo-lhe que nao creífe em vança, e defvio a todo o com-
nada, mas fó em Jeíu Ghrifto mercio, que fenaô achava fenao
Deos verdadeiro

;
que aquillo na cella, ou no Goro.

era falta de juizo : tornou elle Oração continua , c mortifi-

com- focego : Qtie ejiava com a caçaó taõ continuada, que, con-

feu juizo , e potencias tao intei-. tando já noventa e três annos
,

Part. IV. E até
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até o prato da Communidade
(onde nunca ha regaio ) tro- CAPITULO VIII.
cava por outro mais groíTeiro

,

comendo taõ pouco ainda defte, J^o Irmao Converfo Frey Jorge
que fe pela calidade repugnava

ao gofto ,
peia quantidade nao

promettia fuílento. Foy pon-

tual 5 e auítero nos jejuns das

Conftituiçoens , nos da Igreja,

e em muitos de fua devoção; e

nem os annos
,

que lhe enfra-

quecerão as forças, o afroxaraô

nos rigores ; fem mais achaque

que eíles , cahio na cama fem
aiento. Deraó-lhe os Sacramen-

tos
, que recebeo com grande

confolaçaó de cfpirito ; e cer-

dos Santos , filho do Convento

de Évora ^ chamado o Porteiro

Santo na voz do Povo. Entra
na Religião

^ fua vida , e exer-

cidos nella.

rando os olhos , e entendendo

Fortunada Caía a de Évora
com os feus filhos Conver-

íos ! continuando-fe agora o que
delia efcrevia o Padre Frey Luizi

na primeira Parte da fua Chro-
nica: Que era pratica defta Pro-

vincia
,
que fe davao bem Fra-

des Leigos neíla Cafa. E eu
a Communidade que tinha ador- accrefcento, que fe pode indi-

mecido , fe defenganou logo , viduar: E efpecialmente na fua

que fe pafíara ao eterno defcan- Portaria
;
porque do Irmaó Por-

co, -a; teiro Frey Pedro, de que elle

Outras noticias nos poderá alli eícreve, temos entre mãos
dar efta Cafa, em que goftofa- huma copia para authorizar a-

mente alargáramos a penna em quella máxima
, que agora pa-

veneração fua , como antigo do- rece profecia, com a ventura de
micilio dos grandes cultivadores que de algum modo ficará com
da obfervancia Dominicana ; mas recompenía a omilfaó de memo-
praticafe nella o que em todas rias, que continuamente lamen-
defta Provincia , defconhecer, tamos neítes efcritos, refgatada

ou naÕ prezar memorias, que efta , com que entramos , de tan-

Ihe podiaó fervir de honra, com ta importância, para o credito

o inconfiderado efcrupulo , ou defta Provincia
,
que faz ventu-

leve defculpa, de que feria ja- roía a providencia, com que os

ftancia, fem advertir no roubo Prelados delia nos puzeraô na
de bons exemplos

,
que fe faz maõ a penna, que íem mais que

aos feculos vindouros , e de lou- efte aífumpto , ficaria igualmen-

vores, e graças, que fe rcpe- te ditoía, como com elle nun-

tem a Deos , como prodigiofo ca melhor empregada. Nafceo
nos feus Juftos. Mas paífemos o Irmao Frey Jorze ( no feculo O IrmaS

adiante
,

que o poder fer efta Jorze Affonlo Rodeo ) na AI- ^cf^verfa

efcritura mayor, naó lhe tirará dea de Val'de Santiago , no /qII'^^^
e fer grande , como o foy , e Campo de Ourique, Arcebifpa- tos,

he a fecunda feara de virtudes , do de Évora. Foraô ícus pays

que o Ceo fempre coníervou, Joaô AíFoníb Rodeo, eMarga-
e conferva na cultura Domini- rida Pires , Lavradores honra-

cana deita Provincia. dos , e virtuofos. Aílím criarão

o filho com fãa, e boa doutri-

na, facii de aprender, e exerci-

tkr.
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tar 5 a quem occupado fó na cul- o pertendente novo efpirito

,

tura do campo , antes defconhe-
( já parece

,
que o illuftrava fo-

ce, que foge os deímanchos da berana aíliftencia ) naó larga o

primeira idade. Altar da Senhora
,
paíTa delle á

Contava Jorze AíFonfo a de cella do Prior, acha já valedo-

vinte annos
, quando achando-fe res nos Religiofos , e no Prela-

na Cidade de Évora , e entran- do edificação de fua confian-

do hum dia á MiíTa da Alva na cia
,
que

(
propofta por elle ao

Igreja defta Cafa de S. Domin- Provincial ) em breves dias ve-

gos , vio, que cliegando-fe ael- íle o habito ao pertendente ,

le huma mulher de refpeito , e com votos, e alvoroço de toda

rara fermofura, lhe dizia: Por- a Communidade.
que nao htífcava o Prior daquella Noviço já Frey Jorze dos

KJafa , e lhe pedia o habito de Lei- Santos , ( que efte foy o nome
go

^
para fervir nella. Era Jorze que tomou ) foy correndo, e

moço fingelo , e bem inclinado; defcobrindo no anno do Novi-

( nem merecera de outra forte ciado os grandes quilates da
talconfelho ) nada lhe pareceo, virtude, que promettera fua re-

que lhe convinha mais, queexe- foluçaô. Já profelTo , e obfcr-

cutallo. Chega ao Prior, ecom vante á rifca das leys, a que fc

pouco, e defpido arrezoado pe- fugeitara, adiantava-fe peniten-

de o habito , offerecendo-fe a te nas do comer , e veílir; á

fervir o Convento. Ouvi-o o laa junto á carne accrefcentava

Prelado, feftejando mais a íin- cilicies ; ao jejum diminuia o
geleza, que a propofta, e def- prato

,
que todo era para o po-

pedio-o defenganado , de que bre, ficando-lhe fó algum pou-

eftava a Cafa cheya de gente do co de paõ
, que com huma ti-

•feupreftimo. Defconfolou-fecom gella de caldo era feu fuftento

arepulfa, mas fervio efta
(
por quotidiano; mas ainda compra-

fuperior difpofiçao ) de lhe af- do taô caro
, que antes que o

.fcrvorar a anciã, trazendo-o re- 'tomaíTe , fe lhe ouviao profun-
pctidas vezes a efta Igreja, eí- dos gemidos , acompanhados de
pecialmente ao Altar do Rofa- groflas lagrimas , que cahiaõ de
rio, adonde propunha á Senho- fcus olhos compoítos, e morti-

ra a fua defconfolaçao. Naópa- ficados. Grande imitação daquel-
n^"^["]"'^.

ravaõ os defejos de fegundo en- le penitente , a que fó o pranto chrymx
contro com a fua boa confelhei- fervia de prato ! Melhor daquel- pancs.Pf.

ra, figurando-felhe, (naó dif- le , a que os fufpiros prepara- ^^ ''•• ,

curfava mais fua fingeleza
) que vaó a meia , as lagrimas a igua- come3am

lhe ícrviria de vaha. Naõ tem ria. fufpiro ,

efta Senhora ( que naõ podia Occupavalhe o dia o ferviço &tanquac

íer outra , mais que a Virgem da Cafa , e guardava o exerci-
jcs""q^uâ

piiífima ) occupaçaó mais goílo- cio da oraçaô para a noite. In- fie mgi-

fa
,
que a de Advogada Eis- teiras as paífava na Igreja

;
que tus meus.

que fe lhe ofi^erece outra vez na nunca fe lhe foube de cama. J^"'5»*4«

mefma forma ; e confolando-o

,

Nas lages nuas , ou pé de al-

Ihe adverte, que porfie, e tor- gum Altar a acharia vencido do
ne ao Prelado da Cafa, até ter fono , mais que convidado do
efteito a fua diligencia. Cobra defcanço ; doutrina

,
que lhe dc-

Part. IV. E ii ra
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ra N. Patriarcha. Ordenaraô-lhe podia. Aílim fe repartia o tra-

os Prelados, que tomaíTe a oc- balho entre elle, e o Ceo, que

cupaçaô da Portaria; feílejou-o elle lhes fazia a cama, e o Ceo
a íua caridade, que em breves lhes mandava a cea. Deftc calo

dias lhe deu o nome de Pay dos foy muitas vezes teftemunha de

pobres; com elles gaitava o dia; vifta hum homem criado da Ca-
€ como a noite lhe levava a af- fa, e de boa vida, a quem Fr.

íillencia da Igreja , nao teve Jorze fazia crer
, que os man-

nunca cella , nem lugar em que cebos ,
que faziaõ o difpen-

fe recolheíTe , ou defcançaíTe em dio , eraõ vinhateiros
, que vi-

quarenta e féis annos que teve nhaõ do trabalho , fendo fa-

de vida , e aíHftencia nefta Ca- cil de entender, ( porque ne-

fa. A toda a hora o achava a nhum foy conhecido ) que fc-

neceílidade com a porta aberta , riaô Anjos ,
que vinhaó a ali-

as mãos diligentes , a boca cheya viar a affliçaõ do bom Porteiro.

de rizo. Bufcavao-no peíToas 11- Mas fendo eíle o único cuida-

luftres, e poderofas , efpecial- do, qne o naó deixava defcan^

mente Dom Theotonio de Bra- çar huma hora , aífim lhe pare-

gança , Arccbifpo de Évora, cia que fazia pouco, que
,
per-

commercio, que ellimava para guntandoihe em huma occaliaa

remédio dos feus pobres , alcan- Manoel Severim de Faria , Chan-
çando continuas , e groífas ef- tre de Évora , como fe achava

molas, que naô fó repartia com com os feus pobres, lhe ref-

os mendigos, mas , lince das ne- pondeo: Ah Senhor , naÕ fey [e

cellídades occultas , entrava fua ^n^ levaráò os pobres ao Inferno !

piedade pelas portas á viuva Grande confufao para as entra-

defamparada, e i donzella re- nhãs duras , e bolças cerradas

colhida , fabendolhe antes os de- dos ricos , e poderofos , auando
lamparos

, que a cafa. a mefma pobreza difpendendo

,

Com os pobres da fua Por- e fervindo , vive atemorizada

!

taria defvelado , e indullriofo De lidar com os pobres o
em ajuntar os fobejos da mefa, paíTava muitas vezes a fua cari-

divifando-felhe no roíto a abun- dade a occuparfe com os doen-

dancia , oii penúria do que fica- tes , em os havendo na Cafa

,

va. AÁim era já adagio nos Re- fendo tal fua diligencia, que
ligiofos , conforme tinha íldo a eftando todo na Enfermaria , o
mefa, chamarem ao dia trifte, naòachavaó menos na porta. Af»
ou alegre para FreyJorze. Mas íiftia ao enfermo fem perdoar a

pagavafe tanto o Ceo da defcon- paífos, ou a defvelos; em tudo
íblaçao, com que fe achava ao le achava tao adiantado

, que
faltarlheque repartir, que abrin- commummente era fó na prom-
do muitas noites a porta, via, ptidao dos remédios , e ainda

que chegavaó alguns mancebos dos regalos , ou desfaílios, na
repartindo paó, e vinho aospo- limpeza , e aceyo da cama, e

bres, que chegavaó a ella. Vi- da cella , e até o naô reftituir

nhaõ eíles todas as noites buf- á mteira melhora, naó defcan-

car o abrigo
, que Frey Jorze cava. Eraó fuás mãos , e fuás

lhes preparava debaixo do alpen- oraçoens a mais efEcaj^ medici-í.

dre com efteiras , e a roupa
,
que na , naô fó para o corpo

j
pare*i

xe,
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ce

,
que moftrou o Ceo que tam- ílado , mas nunca confummido

bem para a alma. com o ufo de tanto tempo
, pi-

Eftava de muitos annos en- zado de noite pelas lages da
trevado o Padre Frey Duarte Igreja, e de dia fervindo ámc'
de Oliveira , reduzido ao eíta- fa aos pobres na Portaria , nem
do de huma criança

,
porque até, íe vio nunca o defaceyo de no-

como defamparado do ufo dará- doas, ou le percebeo mao chei-

zaõ, nao obrava coufa , em que ro de quem o examinava de pcr-

naó moftraíTe eíTa falta. Aílíftia- ro , antes agradável , e attra£li-

Ihe Frey Jorzc com as entra- vo, como exterior concerto , e

nhãs de huma may defvelada

,

limpeza , como fe até aos veíH-

porque como a tolhido até lhe dos fe communicaíTe a de fua

era precifo meterlhe o fuítento alma.

na boca. Defenganados já os Naó faltavao cobiçofos da-

remedios , affligiaò-fe os Reli- quelles velhos, mas aceados re-

giofos de que acabaíFe Frey mendos
, que já os Religiofos

Duarte fem Sacramentos. Foy da Gafa , e os que tinhaÕ mais
coufa notável

, que nas ultimas commercio com elle , tinhaõ.em

horas de fua vida correo Frey grande eftima , como os que fa-

Jorze ao Prelado, dizendo-lhe, ziaò reparo no que fe conferva-

que o enfermo eftava reftituhi- vaõ, e no corpo
,
que cobriaô.

do a inteiro juizo , e voz def- Houve hum Religiofo de aufen-

embaraçada , com que pedia os tarfe para outro Convento , e le-

Sacramentos. GonfeíFoufe logo, vando defte a magoa de perder

e recebeoos, ecom grande con- a companhia deFreyJorze, nao
folaçaó de fua alma acabou a vi- fe refolveo á partida fem levar

huma prenda daquella fua gala.

Obfervou hum fio
,
que lhe pen-

dia delia , diíTimulou , entrou

elle em pratica , e pare-

da com finacs da única felicida-

de
, que fe pode feguir a ella

,

refolvendo os Religiofos
,
que

fem duvida premiara o Ceo ao
bom Enfermeiro o feu trabalho

com
cendo-lhe ,

que o tinha dcverti-

naquella única , e verdadeira me^ do , e feguro , lançou acautelado
Ihora do feu enfermo. maõ do fio , e recolhendo-o com

Incançavel no cuidado com fegredo , indo a defpedirfe
,
poz

o próximo , tudo comfigo eraó nelle os olhos Frey Jorze , e
dcfcuidos no que tocava a com-
modos da vida. Era o feu ha-

diíTelhe com rofto grave : Padre^

que he ifio ,
qtíe faz ? Nao fou

bito na matéria vil , e groíTei- contente
^
que ufe ijio comigo noí

ro , no feitio antes mortalha, veftidos. Sem fuperior conheci-

que habito, ajudado de remen- mento ( aíTentava o Religiofo )
dos

, que devia á fua induftria

,

que o naó podia ter do furto,

porque o que lhe davaõ paraíe Mas grande preço de túnica,

melhorar delle , era do primei- donde obriga a reparo o tocar-

ro mendigo
, que lhe apparecia felhe em hum fio ! Fello o mef-

menos enroupado. Naó he fó mo Chriílo , fazendofe-lhe o mef-

digno ( naó digo de reparos

,

mo á fua. Singular gloria fem
mas de aíTombros ) que naóve- duvida de huma remendada mor^
ftio outro em 46. annos ; e mui- talha Dominicana !

to mais
, que naquelle burel ga- Debaij^o daquelle pano grof-

feiro ,

Tctídr
fimbriam

veftimen-

ti ejus,

Ma'.thxi

<?. 2».

Ait , quis

tctigit vc«
ílimenu
mea.
Matei $•

V. j<>,



38 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos,
feiro, e roto cobria Frey Jorze o outro tendo-a arrilcada em
hum coração inteiro, infle xivel, huma grave doença,

zelador cia honra de Deos na Nao era menos importante

obfervancia do que lhe era mais o que Frey Jorze propunha , e

aceito, advertindo com liberda- advertia aos Provinciaes , expe-

de modefta , e reportada aos rimentando-fe no infallivel do
mefmos Prelados da Cafa , o eiFeito as anticipadas noticias,

que deviaõ obrar para reforma, com que o Ceo o tinha illuJftra-

e bom governo delia. Se era do. Dous calos baftaráõ para
mais árdua a matéria , e que o argumento. Dera o Provincial

efcutalla mal o Prelado-, o podia o habito de Frade Leigo a hum
pôr em alguma defattençao de moço , irmaõ inteiro de Frey
fubdito , deixavalha efcrita na Jorze, ( que o pedira com in-

cella, quando de madrugada hia fíancias ) e o alcançara por fe

bufcar as chaves da porta. Co- faber, que o era; eílava aopre-

nhcciao os Prelados
,
que falia- fente o Provincial nefte Con-

va em Frey Jorze o zelo , e que vento de Évora , e por mais que
a matéria viria já conferida em afupplica, e defpacho foy em
mais foberano confelho , e de- fegredo, porque aíllm o pedira

terminada por mais acertado vo- o pertcndente, na mefma noite

to. Efcutavaõ , e obedeciaõ, o alcançou Frey Jorze , faben-

Mas nem ainda affim faltavaõ do-fe também >
que em toda ella

ouvidos rebeldes de algum, que nao tivera elle, como coíluma-

fentindo humanamente do que va, mais que o Santo commer-
fe lhe aconfelhava , efcutava o cio da fua oraçaô na Igreja,

acerto com defagrado , expon- Amanheceo , entra pela cella ao
do-fe antes a errar abfoluto , Prelado , e pondo os olhos no
que a acertar aconfelhado ; capri- chão , as mãos levantadas , e as

cho muy cafado com o génio de lagrimas nos olhos , lhe diíTe

:

quem tem mando. Por duas ve- Padre Provincial^ pejfo a Vojfa

zes acharão femelhaute repulfa, Paternidade pelo amor de Deos ,

e inobediencia as proveitofas naõ dê licença a meu irmaõ para

advertências de Frey Jorze em tomar o habito de NoJJo Padre S,

dous Prelados inflexíveis, e ca- Domingos» Eftava já paflada a

beçudos; mas a hum fegurou , Patente, tomou o irmaó o ha-^

que fe nao fizefle o que lhe ad- bito em Elvas ; mas profeífan-

vertia , o cafliigaria Deos breve- do , e tendo logo huma leve

mente com huma doença. A ou- caufa , deixou o habito , e o Con-
tro, ( feria de mais importan- vento, e defappareceo , fem ha^

cia , e confequencia o avifo ) ver outra noticia delle.

que a vontade Deos era a exe- Gonfeguio outro mancebo o
cuçaó delle; que nao efperaflc, mefmo delpacho para Frade do
que lha viefle pedir a morte, Coro; fua capacidade dava ef-

porque o defenganava
,
que naõ peranças de melhor acerto , nao

o executando , acabaria primei- no voto de PVey Jorze, quç
ro a vida, que o Priorado. Sue- bufcando ao Provincial, Iheadr

cedeo aílím. Nem os Prelados vertio, que naõ convinha ; e nao
obedecerão , nem os caitigos tar- lhe diflferindo , fe íahio defcon-

darao
,
perdendo hum a vida, folado, dizendo aporta da cel-

la

:
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lá : O Padre Provincial ejldfirme cina de fua profunda humildade
em aceitar o NovtçOy os Religio- admirando o como fe efcondia6

fos darlhehaÕ o voto , mas elle af- aquelles impérios de miniítro

fijiird muy poíico no Convento ^ e nas fogeiçoens de Religiofo*

Cidade^ em que tomar o habito. Nao fóreípeitava comellasaba-

Vio-fe aílim, porque alguns def- tido, e fem acçaó própria, aos

manchos trouxerao o Religofo feus Prelados, mas aos feus Me-
fempre mal vifto dos Prelados, ílres, e Pays do eípirito, facri-

e alguma falta depois deícubcr- ficando até as mayores eviden-

ta, retirado dos Conventos mais cias do conhecimento próprio

populoíos. Aílím era proveito- ( ainda ilhiftrado) ao que fe lhe

ío , e bem encaminhado o zelo ordenava por preceito. P^oy ca-

^^"'^í. de Frey Torze , efcolhendo Deos fo novo ; nelle temos prova , e
mundi 11 • íi j r t

e]e<^it aquelle inltrumento rude, erra- clareza.

Deus, ut CO no voto do Mundo
,

para Adoeceo Frey Jorze , e mo-
confun- confundir o fabio , e domar o ftrou logo carranca a doença.

cnrcsT" poderofo. AíFiílialhe Manoel Peres , Medi-

i.adCo- Com igual inteireza, e ef- co da Cafa , e naquelles tem-
rinth.i.v. pirito aíFouto admoeílava aos pos Oráculo da Medicina. Re-
*7* Religiofos , em que via alguma folveo

,
que todos os finaes eraó

falta
,
para a emenda delia ; o de morte

; que o enfermo fe fa^

mefmo com os feculares , com cramentaíFe. Acodio Frey Jor-

'

que tinha algum trato , mas com ze, aíTegurando com focego, e

hum tal eftylo, que primeiro os brandura, que nao era necefla-

deixava agradecidos , e depois rio Viatico
,

porque elle naõ

emendados. Veyo viíitar efta morria. Inílou o Medico nova-

Provincia o Meftre Frey Pedro mente informado , replicou Fr.

Manrique de Steneftroza
\ ( que Jorze muito mais feguro. Era

depois foy Provincial de Anda- feu ConfeíTor o Meftre Frey An-
luzia ) achava-fe nefta Cafa

,
dré de Santo Thomaz ; alcan-

defcia á Portaria para paíTar a çou licença do Prior para mini-

vilitar as Freyras , e reparando llrar o Viatico ao enfermo , en-

^ em Frey Jorze , elle lhe diíTe

,

tendendo
, que venceria nelle

Pfalm- 2. beijando-lhe o Efcapulario: i^e^é-j- toda a repugnância
,

por fup-
^* ^* eos in virga férrea , ^ tanqtiam por

,
que o demónio a fomenta-

^as figtili confringes eos: fao pa- va. Confeífou-fe Frey Jorze , e

lavras do Pfalmo 2. querem di- advertindo-lhe outra vez o Con-
zer: governay os fubditos com feíTor, que havia de tomar o Sa-

vigor, e inteireza, e aos mãos cramento por Viatico, e a Un-
reduzios a pó , e nada. Ficou çaò como moribundo ,

pois af-

admirado, ( e depois de faber íim o difpunha o Medico, ref-

quem era o confelheiro , confun- pondeo : Padre Mefire ^ eu bem
dido ) o Viíitador , nao fó da fey ,

que o como devo tomar o Se^

pronuncia , mas da energia da nhor be por devoção , e nao por

advertência. Viatico
,

porque eu nao morro
j

Unia , e ajuntava Frey Jor- mas pois Vo£a Paternidade como

7,e a efta liberdade , e inteireza meu Confejfor mo ordena , eu efiou

no advertir, e reprehender hu- prompto para tudo, Aílim tomou
ma obediência fabricada na offi- o Viatico , c a Unçaõ com mui^

ta
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ta devoção , e lagrimas ; mas Algarve, e occupou outros po-

viofe ao outro dia^ a fegurança ftos nefte Reyno; tinha fua ca-

com que fallava, levantando-fe, fa junto ao Convento, grande

e indo para a íua Portaria, con- commercio com elle, e fua mu-
fufos todos aílim da repentina Ihfer igual opinião de Frey Jor-

melhora, como do facrificio de ze. Pedio lhe , inílou com elle,

íua obediência. e importunou-o a viuva
,

que
Naó íó o illuftrava o Ceo

,
pedifle a Deos pela alma de feu

ao que parece, no que lhe per- marido, c que lhe alcançalTc fe

tencia , mas de muitas coufas eílava em boa parte. Efcufoufe
teve anticipadas noticias , e tao o pobre Frade da noticia , mas
verdadeiras as que dava

,
que promctteo os íuffragios. PaíTa-

naõ havia caio de importância, dos alguns dias , e tornando a

iiiílar a viuva , lhe diíTe : Qtie

ílefcançajfe ;
que a alma de feu ma'

rido ejlava vendo a Dios,

Aífim era familiar o com-
mercio

, que tinha com o Se-

nhor na oração , e aífim fobia

podia ver afâiílos. Foraõ os fuc- daquelle abatimento com que
ceíTos muitos, fem mais, que orava, ás vifmhanças do Ceo ,

em que íe naô viíTe importuna-

do para o patrocinio, como pa-

ra o conhecimento do fucceííb;

occaíioens a que fugia, e feef-

q uivava , facilitando-fe mais com
os Religiofos

,
porque os nao

a circunftancia de fer jnfallivel

o que refolvia. Naó nos dete-

mos
,
porque naó pareça defejo

de alargar a efcritura , e enfa-

dar com ella. Apontaremos fó

,

que mais que a terra parece ti-

nha por vivenda. Conhecia-fe
nas vezes, que o viaó extático^

Em hiimas Matinas folemnes , a
que aífiftia , repararão alguns

^bfcon
difti hxc
à fapien-

tibus , Sc

rcveJafti

ea parvu-
lis.

Maith,

II.

que por meyo de fua oraçaó Religiofos
,

que acompanhava
confeguio Frey Jorzc (ao que o Coro no Cântico TeDeumlau-
parece) ocommunicarlhe o Ceo damtis ^ com huma voz fobida ,

os léus fegredos , franqueados eharmonioía, naó fendo daquel-

fempre aos pequenos , e abati- le metal a que tinha. Paífaraó

os Religiofos palavra huns aos

outros , e chegando alguns a ca-

rearfe com elle , o viraó im-

movel , fem dar attençaó a na-

da, tendo abertos os olhos, de

que lhe cahiaó groíTas lagri-

mas , vozes mudas com que fua

dos.

Faleceo a may de hum Re-
ligiofo da Ordem , conhecida

fua, e que o ajudava paraodif-
pendio da fua Portaria; deraó-

Ihe na Igreja do Convento fe-

pultura , e viraó-no a elle já
alta noite com os braços aber- alma acompanhava fua harmo-
tos , lançado fobre a campa dei- nia.

la ( era efte o eftylo com que Mas naó fofria o inimigo

as mais vezes orava. ) Amanhe- commum ver taó valido do Ceo
ceo, c pedio efmola para duas hum Leiguinho rude ,

pobre,

Miíías, que mandou logo dizer roto, e abatido; ( como fe naó
pela defunta , entendendo-fe

,
foíTem fempre eftes os feus uni-

que na oraçaó alcançaria
,
que

eraó os íuffragios , que pedia

fua alma. Faleceo Dom João de

Callro
,
que foy Governador do

cos mimofos ) e defenganado ,

ou receofo de entrar com elle

em contenda , de que fahille

com vitoria , fe refolveo em af-

lultallo,
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fuílallo , e deíaíiarJhe o fofri- aqiielle eftròndo , para que fe

mento. Soubefe
, ( feria depois feguifle o que tinha fuccedido,

de fua morte.) que o demónio porque o Prelado havia deindi-

ameaçara a Freyjorze, quenaò gnarfe de tardar o Porteiro, o

paíTaíIe a noite na Igreja, por- Porteiro naó havia de acedi r,

que a cada inftance o inquieta- fabendo que era o demónio. Na
ria ; e fem duvida foy delafogo Igreja , e na Portaria fe lhe an-

do ameaço o fucceíTo
,
que dire- dava oíFerecendo em varias £-

mos agora. Tòcaraó humá noi- guras , com vifagens eílranhas,

te á Portaria com repetição, e que humas vezes o moviaó a

com preíFa. Acordou o Prior, aíTombro , outras a rizo, como
e eíperou tempo , dando lugar lhe fuccedeo em occaílao

,
que

a que o Porteiro defcefíe abai- ajudando á MilTa , vio, que fo-

xo. Vio que tardava : amiu- bre os hombros de huma velha,

dando-fe os golpes na campai- que eítava na Igreja, fe voltea-

nha, fâhe com ira da cclla , buf- va, e faltava ligeiro, com me-
ça a Frey Jorze na Igreja

,
que neyos , e figura de hum grande,

era a fua ; e reprehendendo-o e carrancudo mono.
com afpereza , e mandando-o Crefceo hum anno a fome
acudir á porta, lhe rcípondeo

:

na Cidade; a pobreza, como a

.Padre Prior
^
pode V. Paternidú- primeira executada , corria á

àe recolherfe
,
que ninguém ejid Portaria de S. Domingos , aon-

.na porta. Inftou o Prior que de a cliamava a fama caritativa

íim; eindignando-fecom osmp- do feUiPorteiro, que, fem per-

ços do Convento
,

que o fe- doar a diligencias, recorria quo-

•guiao, e lhe feguravaó que tal tidianamente á mais importan-

naó ouvirão , mandou a Frey te, '.que era propor aquelle de-

Jorze , que fem replica foífe á famparo aos clementes olhos da
Portaria. Obcdeceo elle , e a- - Virgem. Maria em huma Ima-
brindo a primeira porta

,
que gem fua

, ( que fe via fobre a
hia para ella , diíTe : Muito fegundo taboleiro da efcada ,

bem vos conheço ; e chegando que- fobe do Clauftro para o
á porta , e vendo-a defampa- Dormitório ) que faudava de
rada , voltou para o Prior

,
joelhos todas as vezes

,
que por

dizendo-lhe : IJlo ejid acabado \ eu alli fazia caminho. Agora a buf-

terey o cuidado que devo. Reco- cava com mais anciã, obrigado

Iheofe o Prior , e paliando pela do aperto em que via a pobre-

cella de hum Religiofo entreva- za. Succedeo
, que ajoelhando

do, que achou com o Enfermei- hurria vez para fazer a mefma
ro , ouvio o ultimo defengano, fupplica, eis-quedácom os olhos

porque lhe fegurarao
,
que a tal em huma grande alcofa de pao

porta fe naõ tocara
,

pois elles alvo, e mimofo ; alvoroçoufc,

alli eftavaó,, e ella viíinha. e eftendendo com preíleza , e

;l Soube fe pela manhaa o ca- alegria os braços a pegar naal-

ifòy e refolveraô os que tinhao cofa , vê
,

que lhe foge das

mais conhecimento do Porteiro, mãos ; vaya Icguindo por largo

^ue eraó traças, com que o in- eípaço, fem dar mais tino ( co-

quietava o demónio , fazendo, mo depois confeíTara
)
que ode

que fó o Prior, e elle ouviflem confeguir aquella grande preza;

Part. IV. F vê
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vê finalmente a alcofa parada, que o anjo de Satanás foffe feu

e lançando-Ihe as mãos, qiian- flagcUo
,
porque fe naõ eívaecef-

do lhe defapparece de entre el- fe de favorecido. Já vimos, e

íias^. ' tocamos algumas occaliocns , em
LevaVa em outra occaíiaõ que pareceo illuftrado

;
paíTemos

Frey Jorze humas poucas de ro- a femelhante argumento, e fe-

-fasino Eícapuiario para a Ima- jaó de fegundo Capitulo.

gcm de Iiumíi Senhora, de que

, era devoto ; e pondolhe os olhos, CAPITULO IX.
ias vê convertidas em pao, que ?

ij(', dando a Deos graças ) repar- Contimiao-fe as noticias do Irmão
tio Jogo em efmolas

,
por íe Frey Jorze,

achar entaô affiiílo de o naô ter ^

-para odifpender nellas. Raivou "ilT-iíEigo era oirmaô Freyjor-
o invejofo inimigo com o fuc- i J ze por profiíTaó; e porque
ceííb do bom Porteiro , vendo , naó tivera alguma de letras , era

que o Ceo o favorecia, e o re- também leigo, mas doutrinado
medeava: efperou-o outra vez, na Aula do temor de Deos, ne-

que lhe vio rofas no Efcapula- nhum como elle fabio. OLatim
rio; e temendo

,
que lhe fuc- entendia, e pronunciava, como

cedelTe o meímo prodigio, ar- os que com mais applicaçaó o
rebata-as, e defapparece com el- aprenderão. Na Efcritura Sa-

las. Naó foy íó huma vez o ti- grada eftava taó vifto , e mais
rar as rofas do Altar da Senho- que os que continuamente a re-

ra para as levar , e trocar em volviaó. Muitos cafos pozerao
paó na Portaria, porque muitas efta verdade em publico, de que
vezes fe devia Frey Jorze . de fby boa teftemunha o Meftre
valer daquellas foberanas flores Frey Martinho da Fonfeca, Pre-

para fuftento da pobreza
;
por- gador dclRey Dom Joaó o IV.,

que em chegando Abril , íe lhe e os Lentes
,
que por todos aquel-

onvia como provérbio
,
que re- les annos occuparao as Cadei- .

petia com alegria, e feguran- ras de Évora. A liçaó de Efcri-

ça : Em tempo de rofas nem ellas tura, que fe coftuma ler a me-
faltaÕ no Altar da Senhora j nem fa, lhe penetrava de forte o co-

' aos pobres paó na Portaria. raçaó, que andando recolhendo

Eftimulavaó continuamente os lobejos para os pobres, pa-

eftes fucceíTos ao pay da inveja rava, e fe eíquecia muitas ve-

tanto, que muitas vezes ferefoi- zes no meyo do Refeitório , co-

veo a vingalla , apanhando ás mo alheyo , e extático,

mãos o innocente caritativo
,

Mas paflemos da intelligen-i

que com mayores coroas de pa- cia do Latim á que o Ceo lhe

h"^ft
ciência lahia delias moleftado. difpenfava nos calos, que pre-

mulus -^^s "^^ ^^^^ ^^ coroas , que via , e de que aviíava. A hum
carnis Frey Jorze grangeava noconfli- Religiofo amigo feu

,
que fe

nicxan- £^q ^ (^5 aquellas , em promeífa delpedia delle ,
por ir affinado

fa^nac quí ^^ gloria futura , mas parece, para Abrantes, nos fins de Ou-
me cola- que podia dizer com S. Paulo, tubro , fegurando-lhe

, que dal-

phizec. 2. que ainda na terra o tinha o Ceo li a oiro dias ( nem pedia mais

12 v"?^ já taó mimolp.
^
^^e permittia, o caminho ) efcarja no Conveu-



Livro primeiro Cap. IX. 45
to , diíTe Frey Jorze : Ird Vof- lhe , a tiveraõ por morta ; mas

fa Paternidade ^ e mandarmoha di- ella defembaraçando-fe do man-
zer a primeira Dominga do Ad- to , em que fe embrulhara, e

*uento
,

porque nejfe dia chegará fentada com defcanço , feguroii

a effa Cafa. Celebroulhe o Re- a todas
, que naô tinha mole-

ligiofo a nova como galantaria, ftia ; attribuindo com tanta fe-

e tornou Frey Jorze a repetir giirança o fucceíTo ás oraçoens

o mefmo, e com a mefma fegu- de Frey Jorze ,
que aílim o ju-

rança. Partio naqiielle dia o Re- rou a quem lhe pedio alguma
ligiofo , feftejando com algumas noticia delle. De outros cafos

peíFoas o vaticínio : mas foy tal de naõ menos rifco fahio íem
o temporal

, que por terra até elle ella Religiofa , applicando

Setúbal o prendeo nas eftala- femprc o eíFeito ao feu advoga-

gens , e no mar o deteve na em- do ; e entendeofe dellcs , e do
barcaçaó , arribando muitas ve- que tinha efcrito, que de todos

zes, que fem advertir no dito lhe adiantara o Ceo o conheci-

Frey Jorze, entrou na primei- mento.

ra Dominga do Advento em Aííim parece, que o teve da
Abrantes; mas recolhido á cel- milagroía faude de FranciTco de
la

,
que lhe derao , fe lhe re- Abreu

, que muitos annos t]n'ia

prefentou tudo o que tinha paf- fervido no Convento. Achava-

íado , e o fez logo publico. fe efte ás portas da morte. Nao
Viíitava a Frey Jorze com tivera na fua doença

,
que foy

algum mimo para os feus doen- larga , mais foccorro
,
que o com

tes , ou efmola para os feus po- que lhe acodia o pobre Portei-

bres, a Madre Dona Maria de ro; mandoulhe render as graças

Mello
, ( Religiofa de Santa pelo cuidado , e defpedirfe dcl-

Clara da mefma Cidade ) pef- le com a fupplica de que fe

foa de bom nome, e que tinha lembraíFj de lua alma , e de o
grande devoção com elle. Man- ajudar com íuas oraçoens na-

doulhe em huma occafiaò coufa quella ultima hora. Enterneceo-
de pouca fubftancia , aquc elle fe o pay dos pobres , fabendo o
agradecido ekreveo huma re- deíamparo , eni que ficava a ca-

gra , coufa
, que naó fizera nun- fa daquellc ; e naó tardou mui-

ea. Era o que continha : Que to em lhe mandar fegurar , que
elle efiimava o prefente ^ e a von- fe naõ defconfolaíTe , que naó

tade\ e que o dia de antes manda- morreria daquella doença. Foy
ra dizer huma Mijfa por fua ten- aílim , que, como fe refuícitara,

çaÕ , para que Deos Nojfo Senhor lhe veyo em breves dias dar as

a livrajfe de perigos de alma^ e graças á Portaria.

corpo ^ como efperava em fua mi- Mas o mayor favor , com
fcricordia. No dia feguinte def- que o Senhor quiz illuílrar o
cia efta Madre para o Coro, e leu fervo, foy a anticipada no-^

embaraçandofelhehumpénopri' ticia de fua morte, como a que

melro degrao de huma efcada cera do principio de fua feli-

de pedra longa , e empinada, cidade. Contava já Frey Jorze

roJou fem fe poder valer por 66. annos de idade, os quaren-

toda ella , com tanta violência, ta e fcis de exercícios fantos

que as que correrão a acudir- naquelles Sagrados Clauílros ;

Part. IV. F ii acha-
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,

achava-fe cortado de peniten- c chamado Frey Jorze , e dizen-

cias , defamparado de forças, dolhe: Frey Jorze ^ o que me dif-

fem qiic o eftado , em que fe via, fe hoje , foy illufaõ do demónio
^

o fizeíTe afroxar nas primeiras, oii effeito de melancolia} Reípon-

fe quer por nao acabar de con- dco elle : Nem huma coufa , nem

fumir as fegundas
,
quando o outra ^ mas verdade pura

^
porque

chamou Deos para lhe trocar eu morro dentro de breves dias
^

ellas em eternidades , e aqiiel- como Vojfa Paternidade bem verá,

las em coroas. Poucos dias an- Pois eu ( lhe tornou o Prior )

tes deita felicidade gaftara o lhe mando par obediência
y
que me

bom velho em oraçaô toda a diga logo a circunjiancia , com que

noite ; chegou a madrugada
,

alcançou ejfa noticia. Obedeço ,

entra na cella do Prelado ( co- ( refpondeo o bom velho ) e

mo he eftylo da Ordem ) a buf- continuou : A noite pajfada^ re-

car as chaves da Portaria, e diz- zando na Igreja
^ foube ^

que Vef-

Ihe com voz , e femblante ale- pêra de S. Jofeph ,
que he daqui

gre : Padre Prior , tenha vojfa a poucos dias , havia de morrer.

Paternidade muito bons dias com E pondofe logo de joelhos , le-

as novas
y
que lhe dou de ferem os vantadas as mãos, diíTe : Rogo

meus acabados. AíTuftoufe o Pre- eu muito a VoJfa Paternidade ^fen-

lado, e advertmdo-lhe , que fe do fervido ^
que do que aqui paf

declaraíTe, porque naõ entendia famos naõ feja alguém fabedor,

o que lhe vinha a dizer, refpon- Pois fe iffo he affim^ ( concluío

deo : Padre Prior , eu morro, o Prior ) eu lhe ponho a jnefmci

Crefceo no Prior o fobrefalto, ohebiencia para que aceite cella ^

e levantando-íe apreíTado, lhe e cama para morrer,

diíTe: NaÕfaÕpor certo Frey Jor- Aceitou Frey Jorze , facrifi-

ze para mim bons dias os em que candofe ao lugar do defcanço,
me ddejfa nova

^
porque a finto no como fe fora o do martyrio ;

coração y onde o tenho .^ e eflimo\ mas confolado de que o logra-

e lançando-lhe os braços, felhe ria breve tempo. Foy-fe á Por-

prenderao as vozes com as la- taria, deu a ultima efmola aos

grimas. Era o Prior o Prefen- feus pobres , defpedindo-fe dei-

tado Frey Francifco Travaços, les com as lagrimas nos olhos.

Pregador de nome naquelles antes arrancando-íè de feus bra-

tempos
, peflba grave, e de ma- ços, como faltando-lhe o fofri-

duro entendimento
, que fabia mento

,
para eícutar os lamen-

pezar a perda de hum tal fub- tos de feus defamparos. Reco-
dito. Iheo-fe logo para a cella, que

Chamou logo a confelho, e lhe determinou o Prelado, con-
propondo o referido aos Reli- feíToufe , e como lhe pareceo
gioíbs mais graves, e Letrados tempo, recebeo o Viatico , ba-
do Convento, refolveraò, que nhado em lagrimas de alegria,
o Prelado tornaíTe a chamar Fr. como fe naõ foubera já fallarao

Jorze, e que delle foubeíTecom Senhor fenaõ com as linguas da
mais individuação a certeza

, que alma , difpondo-fe para o com-
tinha de fua morte, pondo-lhe mercio, e vida delia,

huma obediência , cafo que fe AíJim fe experimentava; por-

eícufaíTe. Fello allim o Prior : que cerrados os olhos , e íera

dar
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dar attençao a nada , fe reco- terpolada expreíliva

, que lhe

Ihiaemhiima contemplação pro- aíliftía, e vifitavaô-no a Sobera-

funda , ouvindo-felhe ás vezes na Trindade da terra
, Jefus

,

algumas palavras , e oraçoens Maria , e Jofcph. Aífim paíToii

imperfeitas, de que fe colhia a feuefpirito, com taô ditofa com-
confolaçaõ, que eftava recebendo panhia , a logralla na felicidade

fua alma. Entrado já na ultima eterna , em Vefpera de S. Jo-
hora, e defpedido dos Religio- feph, como tinha dito ( Advo-
fos com íemblante alegre, e ai- gado, que toda fua vida tinha

voroçado , entenderão os que grangeado. ) Contava6-fe i8.

lhe aílíftiao , na alegria, e con- de Março de 1632. Tem lua

tentamento
,
que nos olhos fe fepuhura no Capitulo, nella fe

lhe reparava , e no que dizia, lê efte epithafio:

ainda que já com fraca , e in-

Frater Georgius de SanSlts ^ Converfus ^ hujus Cwnohii

filius j & ojliarius, In Deum pius , zelo Religio-

nis accenfus , in egenos , é^ infirmos magnopere af-

feBus 5 Ecclejiam femper babens pro cella , humum
pro leSío y ab/linejitiis , bonifque aliis operibus ple-

fius 15. Kalendis Aprilis fenex moritur ^ ò* magno
fratrum dejiderio y bíc in arca lignea fepelitur 1632.

Bem poderão dilatar mais dellc. Forao elles o Padre Me-
efta efcritura muitos cafos indi- ílre Frey Joaô de Portugal ,

viduaes de fua vida , a naó fe Bifpo de Vifeu ; o Venerável Pa-

entenderem, e fupporem do in- dre Meftre Frey Joaó de Vaf-
culpavel, e penitente delia. Te- concellos , Inquifidor da Mefa
fiemunharaó-na como a temos Grande , Pregador delRey Dom
efcrito , os grandes talentos

,

Joaó o IV. que foy Provincial

que naqnelle tempo fe faziao defta Provincia; o Padre Meílre

lugar naó fó nefta Prouincia
,

Frey André de Santo Thomaz ,

mas em todo o Reyno , e fora Lente de Prima na Univeríida-

delle , com igual reputação em de de Coimbra ; o Padre Me-
letras , e virtude , e que tam- ftre Frey Pedro de Magalhaens,

bem nefte livro daó venturofo Inquifidor da Mefa Grande; o

aíTumpto ao noíFo trabalho, an- Padre Meftre Frey Fernando

tcs premio ao feu emprego. Soeiro. De taó authorizadas te-

Tanta he a gloria de os termos ftemunhas colheo , e recolheo

por aíTumpto! Aqui fe acharáó as noticias, de que fabricamos

efpalhados, conforme aantigui- efta memoria, o Padre Prefen-

dade dos feus Conventos. Ago- tado , e Pregador Geral Frey
ra me pareceo unillos , porque Francifco de Soufa, da mefma
depois de Frey Jorze , authori- Familia Dominicana , em hum,
zcm a verdade do que dizemos Tratado Panegyrico, que efcre-

vco
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,

V€o fobre a vida defte fervo de cada : De que fe agafiaõ , de que

Deos ; mas porque efte -Senhor Je agaftaÕ ? Morre Riiy da Sylva ?

depois das conje£luras ,
que de Morra. Crelceo em todos o pran-

fua penitente vida podiaó for- to, e a magoa, entendendo pou-

mar argumento para a gloria, co a frafe , com que fe coílu-

que fe íeguio á lua alma, ainda ma explicar a virtude. Chegou
permittio , que o feu nome fi- entaõ á cama , em que o enfcr-

caífe vivendo nas memorias de mo por inftantcs eípirava , e ap-

muitos devotos
,
que com elie plicando-lhe a maó ( dcpuzerao

triunfarão de grandes apertos , as teftemunhas
, que aíílm lhe

apontaremos alguns calos, que pareceo ) á cabeça, voltou aos

por confiíTaô dos mefmos favo- pays , e mais familia , e diífe-

recidos parecerão prodigiofos, lhes. Naõ fe agaftem ^iiaõ fe aga-

Cahio enfermo de huma ma- fitm\ que Deos. dará faude a Ruy
ligna Ruy da Sylva , filho de da Sylva. Demme efmoía pa-

Jorze da Sylva , Gavalleiro Fi- ra que fe diga huma Mijfa a S,

dalgo , e de Dona Brazia de Gonçalo
,

que eu heide ajudar a
Abreu , moradores na Cidade ella^ e rogar pelo enfermo. Dcu-
de Évora , e em breves dias che- fe-lhe a efmola , voltou para o
gou ás portas da morte com taó Convento, e ao mefmo inílante

grande deíengano de feus pays, abre os olhos o moribundo , e

e familia
,
que, fechadas as ja- fegura a todos, que fe acha fem.

nellas , e fepulrados todos em febre , e rcílituhido , como logo
hum laftimofo pranto , antes tra- fe vio , á inteira faude.

tavaó dos fuíFragios
, que dos A mefma , e igualmente re-

remédios. Mas os parentes, e pentinaconfeguio Gafpar de Fa-
• peíToas graves, que lhe aíliíliaõ, ria Severim, ( affirmava-o Ma-
aconfelhados do que continua- noel de Faria leu tio, Chantre

mente efcutavaô de Frey Jor- de Évora ) por intercelFaô de

ze, Porteiro de S. Domingos , FreyJorze, porque fallando com
dando-lhe efperanças de reme- elle para lhe pedir o loccorro

dio
, paíTaraô ao Convento , e de fuás oraçoens , e dando-lhe

reprefentando ao bom Porteiro noticia
, que o enfermo ( que

o eilado do enfermo, fentimen- aíliftia em Lisboa ) ellava peri-

to de pays, e familia , o obri- gofo, Frey Jorze lhe fegurouy

garaó a que chegaíFe áquella que eftiveíTc fem cuidado ,
por-,,

cafa, em que fe íufpirava tanto que nao havia já perigo, e ou-*;:

fua aífiftencia, Efcufoufe Frey ^^^^ circunftancias ,
que fizerao

Jorze modefto, e humilde, naó o cafo mais prodigiofo , depois

fentindo de íi tanto, ou temen- que fe foube o tempo , e me-
do os aíTaltos de vangloria

,
que Ihora do enfermo,

hia difpondo o inimigo. Nao Já delenganada de remédios
houve mais remédio; recorrem para huma cruel maligna, efpe-

ao Prelado, que laftimado , co- rava a ultima hora Antónia Jor-
mo períuadido, lhe manda, que ze, mulher de Pedro Joaô , mo-
logo vá viíítar o enfermo. To- radores na mefma Cidade de
ma Frey Jorze a capa , entra Évora ; e tanto fem eíperança

pelo meyo da familia chorofa , alguma de vida
,
que já em Ca-

e dizendo com voz, defembara^ fa tinha o habito de S. Domin-r

gos,
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gosj que efcolhera por morta- ma moça , com hiima quarta á

Jhá» "Era devota da Religião, cabeça
,

pedindo-lhe , que lha

beraTeitora do Convento no que mande encher na fonte, que
alcançava , como cuidadofa de corre no Glauftro : lufpendeofe

acudir a Frey Jorze com o que elle á primeira fupplica; e áfe-

neceííítava para a fua Portaria, gunda, rompendo em hum im-

Sentio elle a noticia da enfer- peto, nelle eftranho, pega na
ma,vilitouá, confolando-a com quarta , e faz tiro com ella a

o que Deos difpunha ; e deten- grande diftancia , em que fe fez

do-fe hum pouco a rezar pelas em pedaços. Seguiraô-fe os la-

fuas contas , fe levantou , di- mentos , e agonias da moça , e

zendo-lhe ,
que queria Deos li- voltando a ella Frey Jorze, lhe

vralla daquclla doença , e que diíTe : Ide , ide hufcar a vojfa

contaíTe tantos annos
,
que vif- quarta ; c nao torneis mais aqui,

fe a morte de feus filhos; elan- Volta ella, e ve inteira a quar-

çando-lhe huma benção, fe def- ta, e vem moftrando-a pela Ci-

pedio, e no mefmo tempo a fe- dade , contando o que com o
bre á doente. Pedio de comer. Porteiro de S. Domingos lhe

que já naô fallava , nem lhe paf- fuccedera , feguida de muitas

fava nada da garganta, e cm teftemunhas de viíla. Myíterio'

breve teve faude perfeita , e de- fa foy em Frey Jorze a ira, que
pois vida tao dilatada

,
que fè de outra forte naó merecera o

verificou a circunftancia, que feu que fe feguio na quarta. Mas a
bemfeitor lhe promettera. que effeito huma coufa , e outra,

Domingas Coelha, morado- fe a primeira pareceo impro-

ra na mefma Cidade, padecia, pria, e a fegunda defneceíTaria?

havia annos
,
grande achaque

,

Porém ao que efcrevemos com-
e dores nos olhos , a que naõ pete o reparo, e naõ a deciíao.

valeo em tanto tempo toda a Aílím paífaó pelos juizos dos
induftria dos Médicos. Levou-a homens as acçocns dosjullos!
a fama do Porteiro de S. Domin- A hum Religiofo

,
grande

gos a bufcallo , e pedirlhe , e feu amigo ,
que de outro Con-

imp^rtunallo por algum reme- vento vinha para o de Évora ,

dio , com tal fé , e efficacia
,

diíTe Frey Jorze ( abraçando-o

que admirando-a o bom Frade, na Portaria, e tendo eftado nel-

naõ pode mais defenderfe, elhe la como feoefperara ) humpar-
diíTe, que foíTe para cafa,e la- ticular, que o Religiofo trazia

vaífe os olhos com agua limpa, no penfamento, c a ninguém ti-

que naõ teria nada. Naó repa- nha communicado. Teftificava-o

rou a fé no fácil da cura; lavou depois o mefmo Religiofo
, que

a mulher os olhos , e ficou lo- de entaÔ começou a ter em ma-
go, naõ fó fem achaque nelles, yor eftímaaobom Porteiro. Ti-
mas nem mais o fentio em fua nha graça particular para paci-

vida, que foy larga. ficar ânimos difcordes , e fazer

Mas cafo novo
,
que fucce- amizades. Aífim reduzia a com-

deo a Frey Jorze , que vendo- mercio , e trato Chriftaõ a mui-
le o prodigio , fe defconhece o tos entre fi inimigos , e de en-

motivodelle. Eftava na fua Por- velhecidos ódios; e á concórdia

taria, quando chega a ella hu- conj ugai a muitos cafados. Eílas,

e
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e as mais acçocns authenticadas Nella , fendo feu Prior Fr.

em hum proceíTo ,
que fe hia António Bernardes , Provincial

fazendo fobre a vida deíle Ser- defta Província o Meílre Frcy

vo de Dcos , lhe poderão já ter Francifco Foreiro , e Meftre Ge-

adquindo o culto de Canoniza- ral de toda a Ordem Frey Vi-

çaô geral, ou particular
,
que, cente Juíliniano , tomou ohabi-

fuppoílo rigoroío exame , coftu- to o Meftre Frey Joaõ de For-

ma dar a Igreja ; mas cortou a tugal , filho dos Condes de Vi-

morte os palfos
,
que o Prefen- mioío Dom Aífonfo de Portu-

tado ,, e Pregador Geral Frey gai , e Dona^ Luiza deGufmaô,
Franciíco de Soufa começava a

dar nefta diligencia , ficando to-

M. Fr.

Joad di

Zul,

e irmaõ de Dom Luiz de Por-

^ tugal
,

que depois de fucceder

das fepultadas no defcuido delia na Gafa , como legitimo herdei-

Provincia; culpa fó neftes par- ro delia, reduzio a eícolha o
ticulares tolerada, pelas poucas qne primeiro foy natureza, paf-

poííes delia, deíengano, que a fando a acompanhar nos Clau-

acobarda para naó expor mais ftros Dominicanos ao Meilre Fr.

filhos feus á veneração Catholi- Joaõ, como fequizera no habi-

ca , como a magoa de naó dar to fazer íegundo parentefco.

a Peo^ eíla gloria, eífe credito ( Em íèu lugar nos iervirá efta

a fi, cá Igreja. refoluçaô de aíFumpto. ) Nos pri-

oí- íi . j: !
• meiros annos veyo Frey Joaõ de

CAPITULO X. Portugal a abraçar os rigores da
Religião neíla Caía , correndo

l^n Fadre Mejlre Frey JoaÕ de com tanta felicidade, e conftan-

Portugal^ Bifpo de Fifeu y
cia o de approvaçaõ no Novi-

filho do Convento de ciado, e os de exame noeíludo,

Évora. ^^'^^ { medida fua capacidade,

em tudo grande ) fe fez hum
GRandes qualidades concor- tal lugar nelle , que nao fó o

reraõno Meílre Frey Joaó, efcutarao na Cadeira como Me-'

para que a fua noticia ( neílc
,

ílre , mas, alargando a penna a

e mais feculos ) ijaô dependef- mayores empregos, fez, que o

fe da noíFa diligencia , bailando- leíTem como hum dos Efcolaílir

lhe feu nome para Chronica
;

cos luminares da Theologia, nos

porque o feu fangue o eterni- dous grandes Tomos, que eP
zou na duração de lua ijluílre creveo de Graí ia y obra digna
Familia , a fua virtude na fuc- de defempenhar hum profimdo
ccíTaô dos que com feu exemplo Theologo no voto dos melho-

foraô tomando o pezo á lua Âli- res do leu tempo,

tra ; e a fua fciencia nos partos Sobre os nobres aliceíTes da
de fua penna, que nos conferva fciencia , e do fangue, avulta

a eftampa. Mas nao baila a tao com mais eílimaçoens o edifício

lingular Varaó noticia tao cora- da virtude. Era conhecida^ e

Hiua ; í dèvaé .os Leitores mais

rriiudas , e eíliinavcis circunllan-

cias á nolla noticia , e anthori/eie

a. Gafa de Évora com hum filho
,

que baitava a taz&Ua venturola.

venerada a do Meílre Frey Joap,
e taó adiantada em experiên-

cias, que os Religiofos Bemfi-

canos , onde entaó refplande-

cia mais notória a reformada
Provm-
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Provinda , entenderão

,
que fó Frey Jeronymo Xavier ) com-

com hum tal Prelado feguravaó mettida ao Meftre Frey João
nao fó a confervaçaô , mas o au- toda a direcção na nova funda-

gmento delia. Era aquella Gafa çaõ do Mofteiro do Sacramen-

de Bemíica para o génio , e eí- to , fendo elle feu primeiro Vi-

pirito do Meftre Frey Joaó o gario , a quem deveo aquella

mais appetecido centro , a naô Gafa , nao fó o augmento ma-
lho defnaturalizar o haver de teria!

, que em breve tempo fe

entrar nelle com o nome de confeguio a defvelos de fua in*

Prelado
;
quizera o trato daquel- duftria , mas também a alma de

les Religiofos , como de com- fua obfervancia nos documen-
panheiros , e naô de fubditos ; tos, e leys, ( que arrimadas ás

mas o que naõ explicava o car- Gonftituiçoens da Ordem , aper-

go , foube praticar a induftria. tao as obrigaçoens da Gafa )

Eleito cm Prior, aífim foy fua- tao ajuftadas , e tao previftas

,

ve o feu governo , aílim achou que fera duvida íicaraõ fendo a

fuperfluas as leys, donde a ob- mais viva demonftraçaô , nao
fervancia era já natureza , que menos da capacidade grande de
naõ veyo a ter naquella Gafa o feu entendimento, que da pic"

bom Prelado mais que o exer- dadc religiofa de feu efpirito.

cicio de companheiro. Aílim o Aílim voava huma, e outra

experimentavaõ pontual naquel- qualidade nas azas de fua no-

les Santos Glauttros as obriga- breza
,

que naõ contentes na
çoens de hum particular Reli- eítreita esfera da Gorte Portu-

giofo ; fó o íinalava Prelado a gueza , ainda eftreitadas na ef-

precifa ley de afliftir a tudo. paçofa de todo o Reyno, paíTa-

., Efta grande capacidade ', o vaó aos eftranhos , entrando pe*

reformado de fua vida em toda las portas do Palácio Gaftelha-

a eftreiteza das Gonftituiçoens , no a occupar os ouvidos de
aílim o adiantavaõ a mayores Filippe II. a tempo que , vagan-
emprczas

, que lhe meteo o do o Bifpapo de Lamego, teve

Geo nas mãos huma das que fe efte Rey a fortuna de premiar
contaõ entre as raras ; naõ fal- merecimentos, fem o trabalho
tando quem diga , ( e he vero- de confultar efcolhas. PaíFou o
iimil ) que íeu exemplo foy o Meftre Frey Joaõ a occupar a-

primeiro brado
, que o meímo quella Mitra , deixando já em

Geo deu nos coraçoens dos Gon- fua perfeição o Mofteiro do Sa-

des de Vimioío
, ( feu irmaõ, cramento, e a obfervancia dei-

e cunhado ) para que deixando le , fendo veneração , e milagre

fcus Eftados , fe recolheífem aos das eftimaçocns da Gorte , efta-

pobres Glaiiftros Dominicanos, do, em que ainda hoje florece.^

e levantaíFem ( íogeita á mef- com tantos efmeros de virtude,

ma Ordem ) huma Gafa recole- e conftancias de aufteridade ,

ta
,

que até o prefente hc os que a feu tempo nos daraõ glo-

olhos defta Provincia , como riofo aíFumpto , como em todo

( ajudando- nos Deos ) o moftra- nos tem fervido de credito. O
remos em larga, e merecida ef- muito, que o Meftre Frey João
critura. Aílim veyo do Meftre tinha grangcado nefte Reyno ^

Geral da Ordem , ( era entaõ podia fcr a mais certa noticia

.
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do que obraria no cargo, fendo muito mais fendo o primeiro,

taõ ingrata a memoria daquel- que fe efcolheo para ella , avo-

les tempos
,
que confentio ,

que ro de hum Geral da Ordem,
com elle fe enterraífem as mais (e talento como foy Juíliniano )

indíviduaes informaçoens de fua que queria plantar naquella Ca-
vida 5 e naõ nos roubou menos la o mayor rigor da obfervan-

o efquccimento nos íucceíTos

,

cia. Eftes lugares occupou o
que a fepultura nos feus oíTos

,

Meftre Frey João : mas como
ficando íèm eftes queixofa a Pa- nenhum erâ mayor que elle, ne-

tria-, fem aquelíes a Provincia. nhum alterava nelle a vida de
Qiieixofa a Pátria, porque na verdadeiro Frade. A fua única

poíie da fua fepultura prevale- grangearia era ter naquelles po-

ceo Viíeu como feu Bifpado

,

ítos mais que difpender entre

contra Lisboa , ou Évora
,
que necellitados ; eíTa era toda fua

lhe fervio de berço; a Provin- anciã
, que eleito Biípo, crcf-

cia
, porque podendo enrique- ceo com as obrigaçoens da Mi-

cerfe , e authorizarfe com mais tra. Tudo o que lhe vinha á

individuaes, e multiplicadas no- maó, paliava ás do Padre Frey
ticias de fua vida , alcançou fó Manoel do Rofario

, ( Religio-

algumas, que vierao ánofla maó fo digno da fua eftiraaçaó por
com^mais fortuna, que diligen- exemplar, e reformado, que af-

eia
,
polo pouco fruto, que fe íiftira com elle no Sacramento)

tira deftas contra os poderes efte era feu particular Efmoler,

do tempo. Mas na calidade do efte o de que alcançamos ( de
pouco

,
que efte nos perdoou

,

lua meíma letra ) efta memo-
fe poderá colligir o muito , em ria.

que poderamos alargar a efcri- Era o Mofteiro do Sacramen-
tura, reduzindo agora á de hum to o primeiro foccorrido ; o que
Capitulo a que fem duvida fe- reftava , fe repartia entre viuvas

ria capaz de avultar em hum nobres, donzellas recolhidas, e

Tomo. Eftudantes pobres, cfpecialmen-

te Irlandezes , a quem ajudava

CAPITULO XI. com zeloíb intuito, e piedola

efperança de Miífionarios de fua

ContinuaÔ'fe as noticias âoMeJlre Pátria Nao tinha outros empre-

Pr. Joaò de Portugal. gos qualquer grangearia fua ; o
Padre Frey Manoel arrecadava,

SEm recorrer ao illuftre de feu e difpendia tudo. Affirmou-o el-

fangue , eraõ os cargos ,
le mefmo, accrefcentando

,
que

que occupou o Meftre Fr. Joaõ, nunca o Meftre Frey Joaò pedi-

divida ás fuás letras, e virtude; ra contas, nem cm fua maô to-

aílim fe crê
, que a informação mara dinheiro em toda íua vi-

deftas o pozeraõ no Púlpito de da
,

quanto aos muitos annos
Filippe II. como ieu Pregador, em que o conhecera , e acompa-
no lugar de Inquifidor da Mefa nhara. Bem alcançava aquelle

Grande , e no de Vigário do grande, e bem doutrinado en-

Mofteiro do Sacramento, occu- tendimento, que naõ tinha o di-

paçaõ, que ao prelènte he ba- nheiro mais preilimo, que para

Itante a calificar beneméritos
,

bemdifpendido, nem maiscon-
Qij ta

,
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•ítÉf>5; qne fer também empregado, nos, naõ fó pelos -Templos , e
•í' Efte foy nas caridade

;
(todp Púlpitos , mas pelas praças, è

^o pcoximó ) naó foy^ meãos n^ ruas publicas : empregos , de que
obediência ( nada de íi ) . Mo- fe ja&aò obreiros ' mais moder-

ftre-o entre muitas huma occa*- nos, ufurpando para li o nome,
ílao.- Tratado de hum Prelado que nefta cultura grangearâõ

,

com exceíTò, (culpável de facor- e fonberaõ merecer os noflbs=^

do efquecerfe.de que he pay e hoje confervao com credito,

hum Prelado ) aííím no largo e reputação, fc bem com menos
tempo-, que o tève proftradoem applicaçaõ

, ( a auditórios rii-

veniai,i;como no afperò, è foltò des, i-nnocentes, ou incapazes J
das palavras, a que o precipi- naó digamos fó de eíquecidòs^

tou inconíideradamente a cole- digamos também de cançados.

ra .)• fe levantou o Meílre Frèy Eleito Bifpo o Meftrc Frey

Joaô , fem ífe lhe v^r j nem ou- Joaõ , antes foy difpenfeiro
,

vir âutra acção- mais , que as que Prelado de filai Igreja, com
que fe praticaõ nas Conftitui- taò íeguro conhecimento de que
çoens, que he beijar ao Prela- nao podia ter outro nome hum
doo Efcapularioj e repetir ':5^- Bifpo, como fe vê em huma re*

neâiãns Deus , como fe diíTera : polia, que deu ao feu Secreta-

Por tudo fejaDeosbemdito. Era rio. Falecendo feu irmaó Dom
a innócencia a que eícutava a- Nuno Alvares dè Portugal, que
quella; femraza^jyi e nem efta

,
a6í:ualmente era hum dos Go-

nem aquella baftaráó a abalar vernadores deíle Reyno, e dei--

aquella eílatua do íilencio mais

,

xando cinco filhos orfaos , e de-

quc.para proftrarfe fobre a terra fampárádos, ( couía incrivel de
. viftiraa da obediência. ••' quem tinha na mao hum gove*^-

• Nefta fe enfayou fua humil- no , mas efperada do auftero

dade , e nem os privilégios da proceder de JDom Nuno, coma
prelazia o efcufavaõ dosempre- de hum pay, que deixava a feus

gos;.de mayor fervidao. -iJErà herdeiros^ a melhor nobreza de-

Prior de Bemfica , e fem talt'"!r a ftes Reynos , com a reputaçaa
nenhuma obrigação da Gafa , lia de ter occupado nelles os ma-
aftualniente Theologia. Pelos yores poftos, íem que fe fentif-

lugares viíinhos o eícutavaò dou- íe que tinha filhos) efcreveo ao
trinando Apoftolicamente aílim bom Prelado feu fobrinho Dom
no eftylo do Púlpito , como no Miguel de Portugal

, ( que fa-

do caminho. Era a primeira an- leceo depois fendo Bifpo deLà-
cia, que o levava, eftender por mego ) dando-lhe noticia da'

aquelles ouvintes rufticos , e a- defamparo dos órfãos , e de que
tear naqucllcs coraçoens fecos o cunhado delles o Conde de
a devoção do Rofario

, ( a que Monfanto , e Marquez de Gaf-

a tinha ardentilííma ) occupa- cães , levara para Caía dous ,

çaõ, que hum culpável defcui- baftante fineza para o parentef-

do, ehuma omiífaõ indefculpa- co , c nao menos carga para

vel nos tirou das mãos , fendo quem íe achava aíTaz attenuado.

os filhos de S. Domingos os pri- Concluia finalmente Dom Mi-
meiros , e únicos

, que por In- guel
, que aquelles órfãos na6

Hituto fe efcutaraõ neíles Rey- tinhaõ já os olhos mais que na-

Part. IV. C ii quelle
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quelle tio, a que como pobres davaó-fe os medicamentos

,
por-

executavaó como pay. A cila que naó era prompta a expedi-

fupplica , ao parecer tao juftifi- çaó ás petiçoens dos neceíEta-

cada, reípondeo elle : Qtiefóra dos. Naó íbfreo efta froxidao

de fua Igreja naÕ podia em con- o bom Prelado, que, como ou-

jciencia alargar a mao ^ nem ainda tro Paulo, enfermava com to-

d mais arrezoada efmola\ que elle dos. Paflbu huma Provi íaó ao 2?^^^^."

como tio fentia o defamparo ^ vias feu Medico Manoel Monteiro, & egon5

€omo Bifpo naÕ fe lhe podia offe- e ao íeu Boticário
, para que, ínfirmor?

recer para o foccorro
\
que fejeus conhecida a pobreza do enfer- 2;^"^°'

fobrinhos qttizeffem vir para fita mo , íe lhe acodiíTe com tudo

,

cafa , achariaõ nella , como órfãos feiii que fe attendeífe nas recei-

do Bifpado^ fufiento ^ e evfino. E tas ao cuílo >. mas ao remédio;
advertindo-lhe o Secretario, que antes porque nao houveíTe falta

huma tal efmola naò admittia em nenhum, cm a havendo em
elcrupulo, refpondeo (

palavras cafa do enfermo, fe lhe fizeíFe

dignas de tanto Prelado , e de avifo. <>

fe gravarem entre as Armas de Aos Religiofos Arrabidos ,

todos os da Igreja. ) Ainda. naÕ que tinhaõ Convento em Or-
faheis ^ que as rendas dos Bifpa^ S^^s , ( lugar três legoas da Ci-

dos faÕ o dote dos Bifpos ; as dade ) difpoz com íuavidade a

Igrejas as efpofas \ os filhos ospo- cuftoía jornada , que faziaõ ao
bres ? Pois para que fe me deu meyo dia, vindo á efmola. AP-

efie dote
^ fenaÕ para os criar fá íentou com o Guardião, ( que

a ellest dava por caufa de virem ao pe-

Aílim tinha repartido as ren- ditorio áquclla hora, ofer a em
das do Bifpado, que ficando-lhe que todos eílavao em cafa) que
para fua cafa, efamilia três mil vieíFem os Religiofos de ma-
cnizados, o que reftava para de- nhãa fora da calma , que rece*

zafeis
( que era a renda toda ) beíFem o que achaíTem , e que

paíTava ás mãos da pobreza ,
o que lhes falraífe , fe lhes da-

mas repartido com tanta pru- ria da fua. Aífim com huma pie-

dencia
, que naó chegava fó aos dofa induftria lhes remediou as

mendigos, a que de paõ, e di- faltas, e os livrou de doenças,

nheiro fe foccorria á porta , mas Ghegouíe certo homem hon-

entrava pelas da viuva authori- rado, ( de qne tinha informa-

zada, da donzella recolhida, e çao da muita miferia, e multi-

do honrado , a que o pejo pren- plicada familia ) a pedirlhe hu-

dia os paífos , e tapava a boca

,

ma efmola ; e mandando
, que

fentenceado entre duas paredes fe lhe deífem quatro mil reis,

ao martyrio de íua miíeria Pa- e recebendo fó dous de quem os

ra o acerto deftedifpendio tinha dilpendia, ficou o homem paf-

peíToas de confiança em todo o feando no pátio , a tempo que
biipado

,
que o avifavaó aífim o bom Prelado chegava a huma

do delamparo, como do proce- janella. Chamou-o , e íabida a
dimento dos beneméritos da- caula da fulpenlaó, e da deten-

quelle cuidado, e daquelle foc- ça
,

perguntou ao Efmoler
curro. Entrado no Biípado

,
porque lhe naó dera os quatro

ieraó muitos os doentes. Recar- mil reis, que lhe mandara. Se-

nhor
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fíhor ( refpondeo o criado ) por- Jleri mais que eu. Aflim entendia

que entende que fá dons, Poisago- efte Prelado
,
que era5 os Bif-

ra ( tornou o Bifpo ) dai-lhe pos fervos , e Miniftros dos po- çy^^ ^j^

oito, E agradecõvos a pouca ad- bres , e que naõ devia o Senhor deris nu-

vertenciãj que defpertou a minha\ andar defpido , e oMiniftroen- <ium,ope,

porque na verdade para quem tem roupado. Ou entendia melhor ^^^""^'j

tanta família ^ e tanta falta ^ har- a fua caridade , que nao era j^am ne

to pouco faÕ oito
,

quanto mais defpirfe a íi , o veftir ao pobre, deiVexe-

quatro. fendo advertência do mefmo '"'s* í^^*

Pedialhe certo Cónego hu- Chriílo , o naõ defprezar nella ^ *
'^'

ma efmola em nome de huma a fua mefma carne,

viuva honrada, que dava eftado Caíòs de igual , emayorcir-

a huma filha , e propunhalhe a cunftancia lhe fuccederaõ nefta

fupplica com rodeyos, e frieza, matéria: fepultou os o defcui-

Relpondeolhe
, ( atalhando-lhe do. Em nada o teve depois de

a pratica ) Senhor Cónego^ quan- Biípo , daqueila regra, e eftylo

do 'vojfa mercê mefaliar em Jhne' de vida
,
que exercitara nos Clau-

Ibantes matérias
y filie com mais ftros Sagrados da Religião. De

confiança \
que para os filhos naÕ manhaa , ( antes que o fentiíFe

fe pede aos pays com rodeyos. E fua familia ) paíTava huma hora
mandoulhe dar doze mil reis

,

de oraçaó diante do Santiífimo

que para aquellas partes , e pa- Sacramento. A' noite ( depois

ra aquelles tempos era huma a- de recolhida ella ) outra. Para
ventajada efmola. Mas outro -eíla occupaçaõ, mais vezes con-

ca fo nos eftá chamando , trilha- tinuada no dia , efcolheo hum
do fódos mais agigantados paf- quarto baixo para fua aíllften-

fos da caridade. cia ; aíHm lhe vinha a ficar a ca-

Efperavaô-no os criados em fa , em que a fazia , com porta

huma Dominga
, que hia pré- para a Capella. Alta noite o

gar á Sé. Dilatava-fe confidera- fentiaó talvez abrilla
,
por mais

velmente , e era a caufa da de- que fiava o fegredo daqueila ho- ,

tença chegarfe hum pobre aja- ra. Alli hia bufcar o defcanço,
nella da cafa em que aílíilia

,

defconhecendoo no leito. Naó
( cahia para o pátio a janella

,

fabia ter focego nas vifinhanças

e era terreira a caía ) e como daquelle Divino fogo; fahia a

fe lhe moítraíFe defpido, e naõ refrigerarfe, e tornava a accen-

fe achaíFe o bom Prelado com derfe.

que remediallo , foy dentro , e Tinha a fua abílinencia duas
defpindo hum jibaõ, que trazia circunftancias de martyrio. O
de poucos dias, o entregou ao jejum, e o naó poder dilfimulal-

pobre, pondo em feu lugar hum lo. Fazia-o ás vezes com a in-

taõ velho
, que elle melmo o ti- duftria de indifpofto. Muitos

nha deixado. Soubefe o roubo, jejuns de paõ , e agua , inven-

que fe tinha feito a fi mefmo: tando diílimulos para o naõ
reparando hum domeftico , e perceber a família. Acompanha-
perguntando-lhe

, porque naõ va-os com rigorofas difciplinas;

iifava do jibaõ novo.?* Eu ( ref- fe eftas defcanjavaõ , naõ o fa-

pondeo ) naõ tenho mais que efte. ziaõ hum cilicio de agudos bi-

O outro levou-o quem o havia mi- cos , ou huma afpera corda de
eípar-



54 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos

,

éfparto, que o cingia com tan- preftimo guardado. Mas hiâõ

ta eftreiteza,'-que teftemunliava as penitencias, e a idade con-

o feu Cirurgião ,
que algumas furamindo aquella vida, fuften-

vezes ( lançando-lhe algumas tada fó a defejos de mais mor-

ventofas por caufa de queixa re- tiíicada , fobre ferem os acha-

pentina ) líièvira as diagas, eli- quês contínuos acrédòres d^ffc

mes delia. Antes de íua mor- pouco que vivia. Romperão íi-

t-e chamou a hum Pagem , de nalmente em humas dores info-

'^fííêm fó^ífi^vaios rigores de fua portáveis, acompanhadas de con^

j>enitencia;;(-eílava já havia dias tinuos , e violentos vómitos
;

de cama, e reítavaó-lhe poucos durando aífim três dias, em que
-ât vida ) e /áhindo eite com. as ojjom Prelado

( que aoprimei-

làgri mas nos- olhos , de dútraz ro conheceo
,;
que eraõ os ulti-

de huma cortma
,
que lhe cobria mos ); fe difpoz para aquella ho-

íi' cama , fe foube delle, (de- ra (queohe da vida) com tan-

pois de importunado, e perle- to íocego, como íenaó fora pa-

•gnido ) queo fegredo fora eá- ra perdelia.

:t4egarlhe com muito aquellés .uv-Parara5 impenfadamente os

inítrumentos , com que fe cin- vómitos, recebeo com fuavida-

gia. Agora parece, que o mar- de os Sacramentos , refponden-

tyrizavaó mais quando os tira- do, e ajudando ao da Unçaó,
^a, na contingência de Ije faber como, fe antes o dera

, que a
qaie os trouxera. recebera, ficando com huma no-

-X. Eíles eraó os thcfouros
,
que va alegria, que bem fe lhe di-

iOijuílo Prelado efcondera , em vifava no femblante, e como fe

<5uanto pizou o caminho da vi- já o reconhecera immortal o
da. Quem aílím o trazia cuber* achaque , fem demonftraçoensi

to, naô queria
, que lhe rou- delle. Tal era íua paciência, ou

bailem o thefouro ; naó efcon- tala reprefeiiíaçaó do premio,

dello he indicio de o permít- que eíperava í Rodeava-o ma-
tir roubado , dizia o grande goada , e faudofa íua familia

,

nef^^ode-
^^'^g^^iO' Temia o penitente e outras peíFoas graves, que lhe

fide?at Prelado, que o falteaíle a van- faziaó aíliílencia : voltou a to-

qui the- gloria, e prevenia-fe com as ar- dos os olhos com focego ; e
íauru pu-

,;j^ag
^rj^ cautela. Conheceo-fe com voz defembaraçada pedio

tadnvía" ^^^ ( ^^^pois de fua morte ) a a todos perdaò do mao exem-

D. Gre- muita que tivera , achando-le- pio, que lhes dera, continuan-

.

gor. ho- lhe nas gavetas de hum conta- do em huma exhortaçaó fobre

Evân^*'"
'^^^ alguns cilícios, e difcipli- o qiie os Catholicos ( e efpe-

°' nas , onde o fangue era a me- cialmente Prelados ) deviaó dar

liior rubrica , para fe entender

^

na vida, e na morte, authori-

:que náõ eftiveraõ ociofas. Eílas zando o que dizia com lugares

ãs, peíFas de valor , com que oc- Sagrados , c acçoens de Santos,

cupava' gavetas, como quem ló com tanta propriedade, e taó

•nellas íuppunha as prccioíidades genuina accommodaçaó trazi-

ÚQ thefouro, com qucfe podia dos , como fe aquella hora o

comprar hum Reyno; ou como pérmittira, ou elle defconheccf-

quem fnbia, que aquelle era o íe que eítava nella. Tal era íeu

thefouro unicp
,
que vinha A ter focego ! Tal fua advertência!

~*ic<ií.i*^^' Mas
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Mas aquelle era o eílylo , com morte , e pondo-os no Crucifi-

que os grandes Prelados da pri- xo , lhe entregou por elles a

mitiva Igreja paíTavaõ deita á alma, trocando-felhe açor pai i-

raelhor vida. da em huma ta5 viva, e gefto

Acabou : e pondo os olhos taõ compofto, e bem aíTombra-

em hum Chriíto crucifijcado , fiif- do, que lho naò conhecerão fe-

pendia a voz, para que fallaíTe melhante, nem o viraó com tao

o efpirito
, quando dos Religio- boa prefença nomayor vigor de

fos
,
que lhe aífiliiaò , lhe diíTe fua vida. Mas eíTas eraô as ven-

hum: Senhor
^
granàe confolaçao tagens da que agora lograva.

terd VoJJ^a Senhoria , de que fe Teftemunhou-o aífim o Padre
^ lhe acabem os trabalhos com huma Frey Manoel do Rofario , Re^

uida^ que jfcr^vmdofempreaDeos, ligiofo da Ordem , reformado
,

merecco o ultimo premio ^ como o e digno de credito , dequeatraz

I adco- P^^ometteo S. Paulo : Ipfe autem temos já fallado. Nao mereça

rinth.cap. falvus erit. Ao que com prom- menos credito o Padre Fr. Igna-
}.n. 105. ptidaò , e voz clara , e pcrce- cio de S, Payo , Rcligiofo tam-

bida de todos, refpondeo : ( con- bem dá Ordem, que aíííilia ao

ti miando o lugar do Apoílolo ) bom Prelado. ( e eíle o feu

Sictamen quaji per ignerã. Como mayor abono , fer feu efcolhi-

fe diíTera : Sim fe falvará , mas do. ) Advertio efte Religiofo^

como paíFando por fogo. Quiz que fobre o apofento do mori-

parecer, ( porque em hum tal bundo fe deixara ver hum co-

Varao , em tal hora , e com tal meta , mais vivo naquella hora

,

advertência nao deixava de fer porque confta
,
que muitos dias

myfteriofa a continuação do Tex- antes fedivifara. O em que fa-

to
, que fe lhe tinha trazido ) leceo o Santo Prelado foy o de

que fallava deilluftrado, ouço- 26. de Fevereiro de 625?. ás cin-

mo taõ grande Theologo , dei- co para as féis horas da tarde,

xando pêndulo , e dúbio o con- Divulgou-íe a morte pela

ccito
,
que fe podia formar da- Cidade , com huns eíFeitos tao

quellas palavras: Sic tamen qua- fúnebres, como fe fora enlutan-

Ji per ignem, nao fe entendendo do os coraçoens de feus habita-

de próprio, ou determinado fo* dores. Todos perdiao ; os po-

go. Porque na intelligencia do bres pay ; as ovelhas paílor
;

Salvu«; Anjo das Efcolas , noíFo Meftre a Igreja Prelado. Diziaó-no os
em falute ga^to Thomaz , valem tanto co- clamores dos neceílitados , con-

fic tamen rno dizer : EJfe^ que foy Mejire \, firmava-o a trifteza , e lagrimas

quafi per e eufmou , confegiúrá a vida éter- de todos. As miíys apertavao
ignem, ^^ ^ ^;^j. pajfatido por martyrio ^ nos braços os pequenos filhi-

^\^ {^.
por fogo ^

por penalidide ^ onnefta nhos , e diziaõ: Filhos^ donde

ftinuit, vida^ ou no fim delia- ^ ou nofim do hemos de ir} A quem haõde re-

velinhac Mimdo. E qucm como eíle pe- correr nojfas necefffdades j
que mor-

infine^^
nitente Prelado viveo em hum reo o Pay dos pobres"^ Eíles la-

hujus vi- continuado martyrio
,

parece , mentavaó : Qt{em nos defenderá

tse , vcl que fallava de fi, como já vifi- dos poderofos ^ dafoherba^ da ar-
in fine

j^j^q áquelle ultimo premio. rogancia , e da violência
, fe fe

D. tÍio- Tornou a levantar os olhos, quebrou o efeudo da nofja honra

^

mashic. já nevoados com as fombras da e da nojfa vida: Diziaò outros:

Qltem
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,

Qíiem fe doera de nos? Da nojfa ( repartida, e repetida pelas ja-

afflicçaÕ^ da noJfa miferia ^ danof- nellas , e pelas ruas ) acompa-

fa de/graça y Se jd fe acabou a pie- nharaõ o corpo até a fepultura.

dade ^ a comiferaçaÕ ^ a lajlima
j Abriofe-lhe eíla no pavimento

e a clemência'? E todos em hum da Gapella mor da Sé, para a

lamento contufo diziaó , e bra> parte do Evangelho ; cobre-a

davaõ : Donde ejld o nojfo Bifpo hum graiide mármore , em que
fanto ? Com eíta demonftraçaô fe lêm efculpidas cftas letras

:

Sepultura do Padre Mejlre Frey João de Portugal y

Bifpo que foy de Vijeu. Faleceo a 26, de Feverei^

ro de lóip.

Pequena urna para tanto Fe- paíTando ao CoUegio de Coim-
nix, a nao tomar a fama á fua bra, dalli ao Porto, a ler aCa-
conta outra mais elevada; ou a deira de Moral

,
que temos pu-

naõ fer empreza dos que o faô biicanaquelía Cidade , com gran-
na virtude, quererem

, que fó de, e experimentado fruto dos
lha lavre a humildade. Era o Eccleíiallicos

,
que alii bebiaó

,

Meftre Freyjoaó de proporcio- e bebem as primeiras doutrinas

,

nada eftatura , roíto bem afigu- adeílrando-fc a apacentar o re-

rado , mas defmayado, e íeco, banho das ovelhas de Chrifto na-

de exercidos penitentes. Eíles, quella Província , e mais Igre*

como todos os de fua vida , lhe jas defte Reyno, Naô era me-
grangearaó a antonpmaíia de nor o intereíTe , com que o ef-

Eifpo Santo, com que ainda cutavao no Púlpito, fendo tan-

em vida o appellidava todo a- ta fua capacidade para elle,que
quelle Bifpado. ouvindo-o cada dia , nem lhe

afroxava o auditório , nem lhe

CAPITULO XII. enfraquecia o talento. Do Por-

to paflbu a Lisboa a continuar

Do Padre Frey Francifco da Pu- a leitoria de Moral no Colle-

"

rificaçaÕ^ e o Padre Me/ire Frey gio da Rainha Dona Catharina.

: António da Encarnação
^
quefoy Nefte tempo foy eleito Prior de

Provincial de Arménia, ambos Elvas, Pátria fua; e reftituido

flhos do me/mo Convento de depois á fua Caía de Évora,

Évora. ordenou novo modo de vida.

Era a fua até alli ordinária.

Ornou o habito, e profef- mas defcobrindo-fe já nella al-

fou neíte Convento tam- mas luzes de que fe encaminha-

P. Fr. ^^^ por filho delle o Padre Fr. va á perfeita , em hum génio

Pranafco Francifco da Purificação , mo- humilde, e modejfto, huma fin-

da i^y- itrando na latinidade , recoliii- ceridade de animo , que talvez
pcaçatí*

j^ento , e amor do eíludo hum parecia incomparável com a agu-

talento de tantas eíperanças
,

deza de feu entendimento , bu-

que logo começarão a ter expe- ma pontualidade na aíliítcncia

xiencia no exercido das Aulas^ do Coro, efpecialmente noílur-

no,

T
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iiio, por mais que a occupaçaô
( que fe achavaò fazendo ora-

do eftudo o tinha difpenfado
;

çaó em diverfas , e diftantes Ca-
e finalmente hum coração bran- pellas ) de que Frey Francifco

do, inclinado ao bem do proxi- fe julgava feguro, por fer fora

mo. Com efte eilylo de vida de horas.

foy paflando , até que alguns an-

nos antes de fua morte o illu-

ítrou o Ceo para aperfeiçoalla

,

merecendo na paíTada o confe-

Enfermou pouco tempo de-

pois , e aggravando-felhe a doen-

ça, efcutou fem fufto o ultimo

deíenffano da vida. Recebeo os

lho de adiantar o que lhe refta- Sacramentos devoto, e alvoro-

va delia. Retiroufe de todo o çado. Aílim lhe cahiaó dos olhos

commercio, ( íem fer vifto mais as lagrimas com defaífombro
,

que nas Communidades ) em- fahindo-lhe com b mefmo as ja-

pregando o tempo, quelhegran- culatorias do peito. Julgava-fe

geara o retiro, no exercicio da aquelia inteireza por favor de
oraçaó , em que fe inflammava fua íoberana Advogada , enten-

para os empregos da peniten- dendo-fe lhe anticipara a noticia

cia , cercando-fe de cilicios , to- de fua morte , e de que fe lhe

mando todos os dias huma dif- feguiria a eterna felicidade
;
por-

ciplina , e apertando os jejuns que, acabada a Unçaõ, chamou
da Regra , a que accrefcentava hum Religiofo de fua confian-

outros de mayor ellrciteza. Fo- ça, e com hum eftranho focego
ra fempre devoto da Senhora do lhe pedio

,
que mandaífe dizer

Rolario : agora, como íe para el- a humas fob rinhas fuás, que el-

la fó vivera , naô lhe deixava le eífcava para fe partir para o
o Altar. Neile oíficiava o Ter- Ceo

;
que fe naó defconfolaíTem^

ço todos os dias ; nelle cantava e encomendaífem tudo a Deos.
a MiíFa todos os Sabbados ; nel- E voltando-íe para os Religio-r

le, fazia as Praticas todos Do- fos, que o Prelado , como hc
mingos , tratando-fe em tudo coílumc, tinha poílo, para lhe

como hum humilde Capellaó feu. afllftirem , lhes diífe : Bem podem
De noite fe detinha orando ir defcançar ^

que ifto naÔ he pa^
iliante de fua Imagem; em hu- ra agora

y
porque naÕ acabarey fe-

ma oaíTaltou, ao que parece, naÕ daqui a oito Mas ^ na primei'

hum penfamento defefperado
,

ra Oitava do Natal. Admirarão-

( reprefentaçaõ do inimigo ^ a fe todos nao fó do que dizia

,

que feu concerto de vida traria mas da grande fegurança , e af-

já cuidadofo
) porque rompen- fento com que o propunha; mas

do o íilencio em voz alta , e moíi:rou-o aífim a experiência, i

chorofa , como defafogando-fe FaíTou os oito dias com har

de huma grande agonia, diíle ma paz, e vida Angélica, fem
faljando com a Senhora : Eu hei- mais que fallar em Deos

,
pedir^

tne de perder Senhora} NaÕ fio eu que lhe rezaífem , ou ajudaílem

taú pouco de vojfa grande piedade^ a rezar o Oificio, e Rofarioda
e mifericordia: antes feraõ os meus Senhora, e outras devoçoens,
peccados occafiaÕ de mojirar que que efcutava com muita doçura;

fois May de Deos, E callou con- e chegada a primeira Oitava,

tinuando os foluços. Teftemu- depois de advertir , que lhe pu-

nharaó-no alguns > Religiofos , zeflem á. cabeceira a Imagem da

Part. IV. H Senho-
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,

Senhora do Rofario, e de Chri- ra Evangélica, para que o Pay

Ito Crucificado, diíTe a hum dos de Famílias o chamara.

Religiofos
,

que líie aíliftiaó
, Ou foíTe outra a caufa , ou

que íoíTc tocar as taboas ,
para defejos de dar os últimos abra-

que fe ajuntaíTc a Communida- ços á Pátria, voltou para ella;

de. Tocou-as , ainda que com tez o caminho por terra , com
repugnância, porque naõ havia a induftria de caminhar, eapren-

no enfermo íinal de fer aquella der, e com tanta ventura, que

a ultima hora. Com o melmo paíTando por Arménia , eícutou

<:onceito refiftiaõ os Religioíbs muito acaío naquelle remoto cli-

a lhe rezar o Oíficio da agonia, ma os já enfraquecidos eccos da

mas pedia-o , e huma vélaacce- voz Evangélica do efpirito Do-
za com tal inftancia

,
que pare- minicano

,
que obediente ao In-

ceo naó íè lhe dilatar o que pe- ftituto Apoftolico, naó fe eftrei-

dia. Tomou a vela, e acabado tou a hum íó hemisfério : In
pf^jj^ ,g

o Oificio, efpirouplacidamente, onmem terram exivit fonus eomm,

deixando a todos igualmente Nao lhe valerão a Arménia as

fentidos , e confolados , em a diftancias com que olha para a

primeira Oitava do Natal, co- Europa; la penetrarão os defco-

mo difi^era, anno de 1643. Eílá bridores de melhores índias, a-

íepultado no Capitulo. vai iando por thefouros as almas.

Nunca o eftará o nome de que enriqucciaô Catholicas. A-
outro filho , em que efta Cafa chou aqui o Meftre Frey Anto-
podia livrar todo o feu credito, nio hum pequeno , e pobre Con-

OM. Fr» o Meftre Frey António da En- vento de Arménios Dominica-
Antonio carnação. Nella tomou o habi- nos , e obfervantes a feu eftylo,
daEncar.

jq^ ^ q^q ^qj q berço, em que mas guardando nelle taó pouca
^ ^' começou a criar os efpiritos

,
politica Chriftãa

, que os mef-

com que depois triunfou , fenaò mos Sacerdotes cultivavaò a ter-

/ de ferpentes , de trabalhos. A- ra
,
paíTando do Altar a pegar

braçou todos os da Religião na enxada,

com tanta anciã de fazer com De outra forma temos tam-

elles ditofa grangearia
,
que nem bem efta noticia

,
que o que

o mais árduo eftudo lhe enfra- achou o Meftre Frey António

,

quecia a conftancia. Parco, re- naÕ era Convento , mas alguns

colhido, penitente, e adianta- Religiofos difperfos por difte-

do em huma exemplar reforma, rentes partes, vivendo com li-

como em annos
, quiz facrificar herdade fecular, maspobremcn-

a Deos os mais robuftos em te, fem terem de Dominicos

,

mais preciofos empregos. Em- e Religioíbs mais
, que o nome,

barcoufe para a índia , donde Começou a congregallos , ou
exercitada , e conhecida fuagran- advertillos o novo hofpede , a

de capacidade,
, (com que au- darlhe larga, e miuda relação

thorizou as Efcolas daquella de noíTas ceremonias , de noflb

Congregação ) alcançou o grão exercicio, e obfervancias
;
pen-

de Meftre, lem que nos annos, diaõ da boca do prudente I^e-

em que o andou merecendo, a- gislador, como deOraculo, que
froxaíFe era Púlpito , e Confef- o Ceo lhe deftinara para fua re-

fionario na applicaçaõ da culta- forma, e era a vida, que nelle

obfer-
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obfervavaojlvuma animada eftam- de, com que naquella Cafa co-

pa, a que cada hum começou a íluma fer cfcravidaó a prelazia.

Alli viveo contente , alli efme-

rou as pontualidades de obfer-

vante , vendo-fe obedecido de

huns íubditos , doade a refor-

ma , antes que hy
,

parecia ef-

collia, antes que mortificação,

compor a fua. Defejavao Prela-

do o que efcutavaò Meftre , re-

correrão a Roma , veyooMcftre
Frey x\ntonio feito , e confirma-

do em Provincial de Arménia.
Entaõ entrou em mais maduros
cuidados de Legislador ; fczlhe competência. Defcançava do car-

a noíTo eftylo A6las , e Ordena- go
, quando o Tribunal do San-

çoens , que vio obedecidas no to Officio de Évora o chamou
tempo de fua prelazia , com tan- para leu Deputado. Ainda que
ta gloria de as ver obfervadas , honrofo , era trabalho , havia

de áchallo prompto; deixou Bem-
fica

,
partio para Évora. Falc-

ceo por cfíe tempo , em que fe

contavaõ os annos 16^ ^.^ oBif-

como os fubditos com goílo de

fe verem obfervanres. Aflim os

deixou taó induilriados , como
faudofos ; e paíTou a Roma.

Era pelos annos de 1684. ce- po Inquifidor Geral Dom Fran-

lebrava-íe o Capitulo geral, em cifco deCaftro. Promoveo a Se-

que fahio eleito em Meílre da de Vacante ao Meftre Frey Pe-

Ordem o Meílre Frey Joaò Bau- dro de Magalhaens de Deputa-
tiíla de Marinis. Achava-fe na do ao lugar do Coníelho Geral
Guria o Prefentado Frey Má- da Inquiliçaó de Lisboa ; fufpi-

noel de Vafconcellos , afliliiodo ravaò nelia, e nelle pelo Meftre

a algumas importâncias do Me- Frey António, veyo a occupar

ftre Frey Diniz de Lancaftro

,

o lugar de Deputado ,
que dei-

Provincial defta Provincia, que xava o Meftre Frey Pedro.

tendo noticia da aíliílencia do
Meftre Frey António,mandou or-

dem,para que no Capitulo entraf-

fe como Diífinidor , e o Prefenta-
do Fr. Manoel como Sócio. Aífim
conheceo Roma o íeu talento,

que ainda entre as primeiras
perfonagens fazia vulto, e taô

grande lugar a fua peíToa
,
que

a teve aquelle grave CongreíTo
por hum efpelho da obíervan-

Eraô já publicas as noticias

de religião , e letras , com que

o Meftre Frey António fe fazia

bufcado ,
para plantar, ou cul-

tivar reformas ; naó quizeraÕ as

muito Reliwiolas Madres do Sa-

cramento, que fe queixaíTem do
feu votohumas qualidades defti-

nadafi a fer exemplo. Pedirao-

no, e tiveraõ-no Vigário ; mas
hiafe abbreviando a carreira de

cia , a que toda a Ordem fe po- fua vida , tantos annos antes fe-

dia compor, e de que.fe devia pultada, porque nao era feu ha-

authorizar.

Chegado a efte Reyno , naõ
tardou Bemfica em o querer ver

feu Prelado , como Cafa refor-

mada , e coftumada a femclhan-

te efcolha.
, Elegeraõ-no aqucl-

ks Religioíos em Prior, hon-

bito mais que huma eftreita mor-

talha
, que o cingia. O jejum

continuo , as penitencias repe-

tidasa e defcarrejíadas cm hum
corpo feco , e defcarnado , o ti-

nhaó reduzido a hum vivo ef-

queleto. Cahio enfermo : e co-

ra
, que reccbeo com agrado , nhecendo logo , que naõ íeria a

por ter experiência da verda- a cam« mais j^quc hum breve

i-._Fart. IV. H ii dei-



6o Parte IV. Da Hiíloria de S. Domingos

,

defcanço para tornar a caminhar prendas , como fe as legitimas

para a fepultura , chamou o En- temerão , e íe acautelarão con-

fermcira e fiando delle parte tra as jaftancias , ou naô as de-

do theíouro , com que tinha ftinara o Ceo para publicas, ca-

comprado o Ceo, lhe entregou ftigando as. omiíToens dos que,

huQS cilicios, e difciplinas, pa- íepultando o talento, eíperdiçaõ

ra que os lepuItaíTe donde nin- o lucro. Tem fepultura no Ca-

guem os viíTe, porque na6 fia- pitulo de S. Domingos de Lis-

va do eítado , em que ettavao

,

boa. Nem fe defcuidou o Ceo
o fegredo do eftylo com que fer- de íingularizalla na opinião

,
que

viraó. Pedio,e recebeo os Sacra- ainda corre de que fe vio leu

mentos com animo inteiro : e corpo inteiro alguns annos de-

entre demonílraçoens penitcn- pois de fepultado. Foraõ os que

tes, e compungidas , acabou tao viveo Gy, para 68.

fuavemente a vida , como fe fe

lhe anticipara a certeza de me- CAPITULO XIII.
Ihoralla , em 15. de Outubro
de 1665'. Do Mejire Frey Valério de SaÕ

Foy oMeílre Frey António Raymundo ^ Bifpo que foy de

da Encarnação hum dos finala- Elvas ^ filho defia Caja

dos Theologos do feu tempo, de Ezora,

de clariíUmo entendim.ento; de

fua difcriçao , e natural elegan- /^ Mais moderno filho defta

cia nos ficou fegura memoria no \^ Cafa , e digno de que cila

additamento, em que defcreveo Ic ja£le de o merecer filho, co-

o Convento de Bemfica no eíta- nio efta Província de o obedecer

do em que o poz o defvelo , e Prelado , e a Cadeira de Elvas

induílria do Venerável Padre Bifpo , foy o Meílre Frey Va- O M. Fr.

Meftre Frey Joaõ de Vafconcel- lerio , filho da nobre Villa de
J^(fÇI^

los. Le-fe na fegunda Parte da Eftremoz, de payshoneftos, de Jj^^^^/'
Chronica do Padre Frey Luiz que fahio com huma ChriMa
de Soufa , cuja vida efcreveo educação. PaíTou nos primeiros

também no Prologo delia , tao annos á da Religião Dominica-

obfervante nas regras da legiti- na , vivendo nella com obfer-

ma hiíloria
, que parece

, que vancia , e inteireza de vida

;

com aíTumpto lhe deu também nos eíludos correo as Cadeiras

a penna o Chroniíta. Sem du- com tal reputação de Letrado,

vida da maó lha tirou a morte, que foy Oráculo da Theologia

embaraçando-lhe femelhante em- no feu tempo. Nas prelazias

prego, a que tinha feito Pro- foy taó conhecido, e bufcado o
logo nas relaçoens das Chriftan- feu zelo, que, depois de occu-

dades de Solor, que imprimio, par muitas , chegou á de toda

naó deixando de fer culpável a Província , em que fua feve-

eni fua meíma modeftia , o nao ridade deíempenhou a reforma

,

querer deixamos em mais largo como a fua capacidade encheo

papel mayor doutrina. Mas pra- o lugar. Aílim o pertendiaó os

ticada máxima entre os grandes da mayor obiervancia
,

que o
talentos

,
que fempre teve, e Mofteiro do Sacramento ( cen-

t«m* -efta Província , fepultar tro delia ) o pedio, e conler-

voii
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roxi muito tempo feii Vigário, e defpido de fuás paredes , o
Cliamoii-o o Tribunal íiipremo pobre de íuas alfayas , o mode-
da Inquiíiçao para feu Deputa- íto , e moderado de ília Fami-
do, primeiro de Évora, depois lia, naô era outra coufa. Com
de Lisboa, adonde paííbu para o pobre ornato da fuacella, que
o lugar do Coníelho Geral, que levou do Convento de S. Do-
exercitou , e encheo com íuas mingos de Lisboa

,
poucas ca-

letras, prudência , e modeftia, deiras , barra de pao tofco , man-
acompanhadas de huma agigan- tas, e cubertas de feu ufo, paA
tada eílatura , de hum afpefto fou a occupar, e veftir as cafas

ifento, e carregado; naô por- em que fallava , e fe recolhia,

que o foíTe o feu génio , mas Na fua meia ( que era tinelo

,

porque nafceo ( como fua capa- a que entrava com os Religio-

cidade ) feu grande talento com fos, que lhe aílííliaõ, e alguns

aquella recomendação de refpei- Eccleíiaíticos de íeu ferviço
,
que

tado. naõ paíFavaõ de quatro ) defco-

Finalmente acclamaçao com- nhccido fempre o regalo, nao
mua

, que fcguia , e efpalhava entrava mais que hum prato
,

feu merecimento , com as noto- ( e cíle moderado ) para fuften-

rias , e excellentes calidades de to. O ferviço da mefa , com
grande Religioíò, e grande Le- ordem , e compoiíçaõ de hum
trado , o oíFerecia nas confultas religiofo , e concertado refeito-

aos melhores votos defte Rey- rio, aceyo fem oílentaçaõ , ou
no, para os cargos, que nunca ornato, porque a íua prata era

o acharão pertendente, e fem- fó a que fervia nos Pontiíicaes. .

pre benemérito ; defengano com Da aíTillencia da fua Sé f(>

que elRcy Dom Pedro IL o poz fe difpenfava enfermo. A eftes

na Cadeira Epifcopal de Elvas

,

por íuas mãos adminiftrava o
que vcnturofamente o recebeo Viatica, em quanto os achaques
Prelado, e o experimentou Pay. lhe nao impedirão efte exerci-

Foy fagrado em lo. de Mayo. cio; mas nem poderão elles mais
de 1683. no Religiofiflimo Mo- que fua caridade; que aos Pre-

íteiro do Sacramento , em que lados legítimos da Igreja ca- Etcecide-

aílualmente era Vigário
, pelo liemllies os grilhoens do pés, e »'""fcaíe-

Illuftriílimo Arcebifpo Inquiíl- mãos, quando he para o fervi- manibus
dor Geral Dom Veriílimo de ço delia. Já o bom Prelado fe ejus.Ad.

Lancaílro , Afliftentes o Bifpo movia com dilficuldade , cheyo Apoft.

do Rio de Janeiro , e Secreta- de chagas, emiferias, effeitos, "^* *^*

rio de Eftado Dom Fr. MaiToel e refultancias de huma vida
,

Pereira , e o Bifpo de Angra paíTada entre o dcfvelo dos li-

Dom Lourenço de Caftro , am- vros , e exercicios religiofos
,

bos da Ordem dos Pregadores, quando eis-que hum dia(atcm-
como fe verá neftes eícritos. po, que todo o Povo tinha con-

Tomou poíle do Bifpado em corrido á praça da Cidade a hum
22. deMarço de 1683. Naomu- divertimento de Touros ) vem
dou Frey Valério mais que de recado á Sé

,
pedindo a Unção

Cidade, porque naquella come- para hum moribundo. Fezfe fi-

cou o feu Palácio a ler mais hum nal ao Pároco
,
para que acodif-

Convçnto Dominicano. O nú, fc j repctiofe lem eíFeito ; fez

xepa-
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reparo o Bifpo , manda faber a prolongou a fua, íempre parece

caufa , e parecendo-lhe , como fer breve a que he taõ neceíTa-

vigilante Paftor, arrifcada a de- ria. Roubou a morte na fua ca-

tença , fahe de cafa ligeiro
, já pacidade hum dos mayores ef-

antes defconhece ,
que atropel- piritos, que fuftentaraó aquella

Ia o embaraço dos pés'; entra Mitra. Choraraó-no os neceflí-

na Sé , acompanhado dos íeus tados , e ainda hoje o fufpiraô

Religioíos , e Mcftre-Efcola
,

os zelofos
, porque no efpaço de

fahe como Oleo fagrado, e naõ íeis annos deixou exemplo para

podendo fer fenaó pela, praça
,

muitos Prelados, efaudadespa-
em que fe divertia o Povo, o ra muitos feculos. Morreo po-

caminho para caía do enfermo, bre , comoviveo efmoler
; e aca-

Ic fufpendeo todo aquelle con- bou com íocego de efpirito
,

curfo á viíla daquelle Prelado
,

como quem fempre confultara

daquelles annos, e daquelle ze- com elle as obrigaçoens do car-

io, go. Enterrou-fe entre os feus

Efte era o que tinha o Bif- Frades no Convento de Elvas

,

po Frey Valério para acodir ás na Gafa do Capitulo, que fez

fuás ovelhas. Igual , e inflexi- para jazigo delles , e feu. Fa-

vel o da honra de Deos, fendo leceo em 29. de Julho de 1689.
fua vigilância digna de mais di- Le-fe na pedra de fua fepultura

latada vida ,
que ainda que fe efte Epithafio:

Z). Frater Valerhis u SanSío Rayinundo^ in Sacra TIjeo-

logia Magijler , ex Ordine Pradicatortim , olim in

hoc regno Prior Provincialis , Regis 5 fupremique

SanSli Officil Trihunalis Conjiliarius , ac nonus Epif-

copus Etbenjís , hoc jujjit adificare facellum ,
pro

fua 5 fuorumque fratrum fepultura , in quo nullus

alius poterit fepeliri.

Obiit die vigeftma nona JuUi ^

anno 1689.

Mors omnihuí utilis : quiefcunt

boni mortui,

Cejfant peccare iinprobi.

GÀPI-
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daquellle brado

,
que empreftou

CAPITULO XIV. á fua fama , e em que fe dei-

xou perceber o exemplar de fua

De alguns Religiofos filhos defla vida. Perpetuou o Prelo a que

Caja , notáveis em virtude

j

efcreveo do Infante Santo Dom
e letras. Fernando.

Floreceo no mefmo tempo

COm advertência deixey pa- o Padre Meftre Frey Thomaz
ra eíle ultimo Capitulo

, do Efpirito Santo , a que tradi-

(
quanto á noticia defta Cafa ) çoens , c memorias mais antigas

eftes filhos delia , naó lhe def- dao o nome de Venerável , ef-

conhecendo, ou negando a an- cutado naquelle feculo, taõ co-

tiguidade
,
que tinhaó quaíi to- ftumado a achar fogeitos dignos

dos a refpeito dos que ficao ef- delle, como a naó o empregar

critos ; mas conhecendo, com em quem o naô foíFe. Viveo

a continua queixa do noífo def- efte Padre muitos annos na In-

cuido
,
que de nenhum podia dia , em que confervou com in-

haver noticia capaz de encher cançavel zelo a reforma, exer-

Capitulo , a que fó todos jun- citando os Priorados de mais

tos podiaõ dar corpo. Mas nem importância com taõ conhecido

quero, que percaõ o foro de intereífe de todos
,
que houve de

mais antigos, por entrarem ul- occupar lugar, em que feeften-

timos nefta efcritura , como nem deíTe a todos elíes. Aflim foy pri-

feraô dignos de menos gloria, meiro Vigário, Geral, depois

por naó tella mais dilatada , en- Vifitador Geral , daquella Gon-
tendendo-fe, que foy antes rou- gregaçao , a voto, e diligencia

O P.Fr.
Thomax
do Efpi-
rito San-

do Venerável Padre Meftre Fr.

Francifco de Bobadillia
, que

entaô governava efta Provincia.

Naô foy digno de menos
memoria o Aleftre Frey Thomaz

bo do tempo
, que falta de af-

fumpto. Aífim ficará baftando

o feu nome para fiador de fua

vida , como efte Capitulo para

Catalogo de fua gloria.

Mereceo-a de grande , e ver- Galvaó, pois entre os grandes

p P
dadeiro filho de S. Domingos o defcuidos

, ( braços , em que

JeronyniQ P^^lre Frey Jeronymo Ramos, nefta Provincia efpiraõ as me-
Kamos, ( que o foy também defta Gafa) morias de femelhantes talentos)

que com voto, e applaufo com- que continuamente vamos fen-

mum fe deixou ouvir nos Pui- tindo, e culpando , confeguio

pitos defte Reyno com tan- o confervarfe feu nome com al-

ta agudeza de engenho, como guma individuação em hum af-

fervor de efpirito. Duraõ ain- fentoj que fe achou nefta Cafa,

da em alguns papeis os eccos e diz o feguinte

:

O M.Pf.
Thomax
GalvaÕ.

Erat
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Erat vir acerrml Ingenii , egregius Pradicator , é^' Or^-

/í?r 5 ^i ^í/^/;í Jludiojljflmus fuit non folum lingua

Latina , fed Graça ^ettam , ci^ Hebraica j naufrá-

gio periit in Indiam navigans cum aliis gravijffimis ^

. c£ doBiffimifque Patribus, Anno falutis 1590. ///> 18.

Decembris ex portu VlyfipponenjiprofeSlus ejl.

*

*
. Vem a dizer no noíTo idlo- profeíTores delia

,
que fabein efti-

ma: Foy Varaõ de perfpicaz, mar o folido , o iincero , e o
e vivo engenho , Pregador , e Chriftaô de fua doutrina , bem
Orador celebrado , eftudioíiífi- efcutada naquelle íeculo , em
mo , e verlado nas línguas La- que ainda nao tinhaô fobido ao
tina, Grega , e Hebraica. Pere- Púlpito os efcandalos de tabla-

ceo em naufrágio, paíTando do do. NaÔ he menor argumenta
porto de Lisboa aos remotos da de fua erudição outro Tomo,
índia. Partio delle em 18. de que intitulou Lagrimas dos Ju-
Dezembro de 1590. fi'^^- Foy benemérito Pregador '

NaÔ fe reconheceo menos ta- de Filippe IL em Portugal IIL
lento €m feu irmaô o Meftre em Caftella. ?bfííH

O M.Fr. Frey Ignacio Galvaó
, que defta Mas demnos licença os fí-

Ignacío Gaia foy também filho , e ella lhos defta Gafa , a reconhecer
Galvaõ. o reconheceo Prelado. Foygran- fingular a hum

,
que naó fó o

de fua capacidade para tudo, foy para fua gloria, mas de to-

dotado de hum fecundiílimo en- da efta Provincia
,
por fuás gran-

genho, ajudado de grande eftu- descalidades, e as que fó coftu-

do , como fecollige de dous To- maõ fazer vulto nos votos del-

. mos , que efcreveo fobre a reza la , como faô virtude , e fcien-

de Santo Thomaz , doutos igual- cia. Gom eftas fe fez conheci-

mente, e diferetos , fendo mi- do o Meílre Frey André de San- q M.Fn
mo da Providencia a dellreza to Thomaz, taò reformado, e André ãc

^rtificiofa de fua penna ( de que obfervante Religiofo, que mui- ^t^^^

era dotado ) para que o bem tos annos o coníervou Vigário ^^^"'

difcurfado tivelFe também a ven- o Mofteiro do Sacramento. (Dif-

tura de bem efcrito. Tiroulha femosjá, e ainda o repetiremos

da maõ a morte
,
quando a hia em feu lugar

, que he aquella

alargando em hum difcurfo fo- Vigairaria o melhor argumento

bre o Pfalmo Miferere. de virtude , e authoridade nos

Foy também filho defta Ga- efcolhidos para ella ). Alli af-

OM Vr
^^ ^ Meílre Frey Pedro Galvo, fiftio o Meftre Frey André co-

Pedro ' com quem gaftamos fó a noti- mo em centro de feu efpirito.

Calvo. cia de ler filho delia
,
porque de defcançando dos largos exerci-

fua capacidade grande no Pui- cios do eftudo, a que o torna-

pito he voz ainda viva a lua rao a reftituir, mandando-o ler

prédica ,
que em trez Tomos a Gadeira de Prima na Univer-

anda pelas mãos dos melhores íidade de Goimbra , como fe
'

roubaf-
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roubaíTem hum centro á lua vir- da Refurreiçaô , feu antecefíbr

tude
,
para reftituirem outro ás na Cadeira, de que paliou á do

fuás letras. Fraõ eftas aílím gran- Bifpado de Angra. Em taó b re-

des , e cQnhecidas
,
que fe naó veefpaço efcondep a morte dous

poderão negar áquelJa esfera, talentos, que parece eftreitavao

a que chegaó as mais abaliza- p Mundo nomeados. A inferi-

das. Faleceo , e fepultoufe no pçaó
,
que íe lê na pedra , con-

Collegio de Santo Thomaz de tinúa a noticia de ambos , mas
Coimbra, na Capella mor , don- partillahemos

,
para que tenha

de hum grande mármore o co- cada hum em feu lugar a noti-

bre , e ao Meílre Frey António cia
,
que lhe toca. Diz aílim

:

Pradicatores Theologl Acaàerãta Prhiãrii—
E continua na parte inferior.

Frater Anàreas â SanHo Thoma Tranftaganus ^ ConfuU
tor SanBi Oíficii ^ ^praclarum resjd0ris obfcrvantia

exemplar.

Vem a dizer: Pregador Theo-
logo , Lente de Prima defta

Academia , Frey André de
Santo Thomaz, Traftagano

,

Confultor do Santo OíEcio , ex-

emplar reconhecido da obíerran-
cia Regular. Fique a outra par-
te do Epithafio para acompanhar
as noticias do jkeftre Frey An-
tónio.

Nao he menor argumento
para authorizar as do Meílre
Frey André o aíTento

, que íe

lê, e guarda em hum livro an-

tigo
,

que eftá no Cartório do
mefmo CoUegio , e diz o fe-

guinte : Segiiiofe por Lente de

Frima da mefma Cadeira o Padre
Mejlre Frey André de Santo Tho-

maz , de muita virtude , e letras
;

foy verdadeiro filho de S, Donfin-
gos , e verdadeiro difcipuló de San-

to Thomaz , morreo nefie CoUegio ,

em o qual fez o retabolo da Igre-

ja y e a morte o impedio nao aca-.

bar o Dormitório , e enriquecer

efte CoUegio , ao qual deu tudo, í

Nem fe pôde dizer mais de
Part. IV.

fuás -letras , e virtude, fenao

que fòy verdadeiro filho daquel-

le Pay , e verdadeiro dilcipulo

daqiielle Meftre.

Porém naó fe ja£lem as le-

tras de que veâem mais azas á

virtude, quando fe naó levanta

menos nos braços fingeleza , e

fãa fimplicidade , como o medi-

tava bem a Águia de Agoílinho,

encolhendo as azas á viíta dos

vigorofos voos , com que arreba-

taõ o Ceo os menos doutrina-

dos. Affim o entendia , aílim o

fufpirava. Temos para exemplo,

entre tantos talentos , tantos

Letrados , o Irmaó Converfo Fr.

Paulo do Ermo
,
que ainda fe-

pultando comílgo as acçoens de

fua vida C notável fem duvida

,

como teftemunhaó em commum
as memorias delia ) fe faz tao

grande lugar entre os que o ti-

veraó grande ,
que bafta a pe^

dra de lua fepultura para mudo
Chronifta. Ve-fc na mefma Ga-
fa de Évora, e lefe nella o fe-

guinte

:

I Vrater

Genibuft-

dus pro-

tulit: fur^

gunt in-

dodi , &
violcnter

rapiunt

coelum.

D. Au-
gurti. in

ejus vita»

O Irmaã
Fr. Pau*
Io,
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Frater Paulus de Eremo , Converfus , Communitatis ze^

; loy à* devotione accenfus htc fitus, ejl 1617^,
i.

I

- Vem a dizer: Jaz aqui Fr. em aproveitar tudo á Gafa. O
Paulo do Ermo , Irmaó Con- defcuido fó comíigo, hoípedaii-

verfo, abrazado cm fogo de de- do-íe mal, aífim de interiores,

voçao , e zelo caritativo com como de cama de lâa. Era de
fu4 Communidade. coração íingelo, aíllm taó facil

Ainda que naô com letras

,

em fe deixar enganar da mali-

com divifas, le diftingue tam- cia, e da traveíTura , como em

O P. Fr.
^^^ ^ fepiiltura do Padre Frey fe mover a lagrimas , mas em-

Gafpar Gafpar do Rofario, a que ella pregadas fempre em objedlos
do Rofíi' dá o nome de filho defta Gafa , pios , outras vezes cahindo-lhe
^^^' naô fe defcobrindo noticia fegu- voluntárias; feriao fruto de fua

ra de que íoííe outra. Foyeíte contemplação. Efte dom piedo-

Padre obfervantiffimo , capaci- fo lhe ganhou com a femelhan-

dade, que muitos annos o dete- ça o nome daquelle Profeta,

ve na occupaçaõ de Meítre de ( porque lhe chamavaõ o Jere-

Noviços. Todo o tempo
, que mias ) que as trazia fempre nos

lhe rcftava da aflífteucia deftes, olhos. Aífim parece, querepro-
gaítavâ em oração no Goro. De- duzira o Geo em Frey Gafpar
pois de recolhidos de Matinas, a fua piedade , e o feu zelo,

aífim os difcipulos , como os para lamentar em o feculo nao
mais Religiofos, tornava a elle menos calamitofo. Faleceoneíla

com cautela ; a confervaçaõ de- Gafa com as demonftraçoens
,

fta , na aífiftencia da Igreja, o que fe efperavaô de fua vida,

fogeitou ao trabalho de Sacri- e grande opinião, que ainda ho-

llaõ o tempo, que efteve efcu^ je dura.

fo do noviciado. Entaó com mais Nao foy menos a que dei-

liberdade amiudava as difcipli- xou o Meftre Frey Manoel Fer- q ^^ py^

nas , infalliveis afeita feira, nao reira, Deputado do Santo Oifi- Manod
podendo efcondcr a crueldade cio no Tribunal de Évora , ain- ^^^^sira.

com que íe feria , ou nos gol- da que fem noticia individua-

pes, que feouviaó a boa diftan- da do que nos poderá dar ma-

cia, ou no fangue ', que cobria teria a mayor efcritura. A mo-
mal a fua indultria , e diíigen- deftia nos olhos, e roílo, a re-

cia. forma nas acçoens , e habito,

O feu íuftento, paó groíTo, davaõ bons indicios da eftreite-

e o mais duro, que diífimulada- za, em que vivia feu efpirito.

mente lançava em hum pouco Na Gadeira fe fazia efcutarcom
de caldo. Garitativo ajuntava á refpeito, com gofto, e admira-

Aia reçaó os lobejos
,
que pro- çaõ no púlpito, ainda que pou-

curava da mcfa , epaflavaáPor- eo confiado nas promptidoens
taria a polia aos pobres ; com da memoria. Prudente , e fo-

elles era todo o extremo de pie- frido, naô fó o achavaõ as in-

dade ^ como toda a diligencia, jurias mudo , mas ainda bene-
T^^^vív ,v voio.

-rnj
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volo. Aflim vivco 5 e morreo

, Do Meítre Frey Gafpar de o M. Fr,

com opinião compiua de gran- S. Jeronymo ,
que foy Vigário Ga/par

de Letrado , e grande Religio- Geral da Congregação da In- ^^ ^-j^^

ío. dia, e Deputado do Santo OíK-
^^'^^'^

\\,

Com eftas duas calidades fe cio , e Frey António Tarrique O P. Fn
grangeou íingular reputação o também Deputado em Évora ,

Antomo

Padre Preíbntado Frey António ha memorias de religião, e le- ^^^

Vel. Crefcia eíla cada dia mais trás , mas confufas , e fiadas fó

nos olhos do Povo
,
que o re- da tradição

,
que efcureceraò os

parava huma viva imagem da tempos , talvez com a injuria

obfervancia. Tal era lua com- de nos roubarem memoráveis af- ^^

poílura em os olhos , e acçoens, fumptos. Do Meftre Frey Gaf-

naõ íó no publico da Cidade

,

par ficou a noticia de que fale-

mas no retiro do feu Convento, ceo navegando da índia para a

Acabou as Cadeiras, que occu- China com o Bífpo Frey João
pou , e enchco com bom nome

,

da Piedade , também da Ordem.
e difpenfando-o a Religião , co- Outro ultimo filho, que me-

mo faz aos Prefentados , em pre- rece fazer numero entre os be-

mio de tantos annos de traba- nemeritos defta Caía , he o Fa-

lho , elle recufando modeftamen-. dre Frey Gafpar Soares, por- q p v^
te eíTe premio , começou a fe- que alguma memoria fua , a que Gn/har

'

guir as Communidades com as perdoou o tempo , e efcapou Soares^

pontualidades de particular Re- das injurias do delcuido , nos

ligiofo , alliítindo a tudo, como diz, que faleceo nefte Conven-
o mais obrigado. Grande mi- to de Évora pelos annos de 1025-.

niâro da occupaçaõ Dominica- e naó fe delcobrindo noticia de

'^«a:^ fobia ao Púlpito com ap- Cafa, a que pertença , lha fica

plaufo dos ouvintes, e lucro das dando a fepultura, conjedluran-

almas ; o que por feu trabalho do-fe , e bem
,
que colhimaÓ os

lhe oficreciaô
, paíTava logo ás Religiofos entrados em dias, ir

máos da pobreza, talvez ao a acaballos áCafa
,
que lhes fer-

pé do Púlpito , em que o me- vio de berço. Aífiftió eíle Padre
recia , e grangeara. Aífim era por Prelado na Vigairaria ,

que
caritativo. Experimentava-o o tivemos em Tangere. Sua gran-

deíamparo de gente honrada
,

de religião, e zelo o levarão á-

de que na Cidade tinha noticia

,

quellas partes , adonde enten-

acodindo-lhe todos os mezes
,

deo , que fe offereceriaô mais

ou com o fuor do feu trabalho

,

occafioens de fervir á Pátria , e

ou com a limitação do feu de- a Deos. AíTim oachavao os en^

pofito. Faleceo com o focego fermos á cabeceira ; aílim o ef-

de quem no Ceo. o tinha guar- cutava6 os defencaminhados no

dado, como fe aprendera do A- Púlpito; aílim o encontravaõos

poftolo aflim a diligencia, como arrependidos no Confeflionario:

a efperança. Eftá fepultado ne- era taõ grande feu fervor, que

íla Cafa. Na fua íepiiltura fe pregando em huma occafiaô con-

vém huns azulejos com o feu tra as abominaçocns de Mafoma,
fobrenome por divifa. Coítuma fe accendeo de forte feu zelo

inculcar veneração femelhante em reprehendellas , e confutal-

ad\'ertencia. las, que hum Mouro ( fem du-

Part. IV. I ii vida



68 Parte IV. da Hiftoria de S. Domingos

,

vida dos cativos
,
que havia na Nao fera bem que o fique a

Uíque in Praça ) atrevido , e defatinado, lembrança de outros dous filhos

hanc ho. o finalou com hum golpe no ro- defte Mofteiro , beneméritos del-
ram ,

Sc
^^^ jj^j^ ^^ y^ no leu retrato le , e delia , e faõ os últimos

como brazaó daquelles , de que

fe gloriava o Apoítolo.

O muito
,
que eíle Padre

trabalhou naquella Praça, o gran-

de exemplo
,
que fe admirava

I. adCo- em fna srida, as letras, que au-
rmth. 4. thorizavaó fua peífoa

, ( de que
ficarão boas teftemunhas em va-

cfurimus,

& fiti-

mus, &
nudi fu-

mus , &
coJaphis

cacdimur.

II

de que tivemos noticia. Forao
clles o Padre Frey Francifco o P. Pr,

Velofo, e o Meftre Frey Bar- Prancifca

tholomeu Ferreira. Teve a mor- ^^í^^p.
te de hum , e outro circunftan-

Bíirtiiolol

cias dignas de reparo; eftas nos m^u Per^

daraõ breve aíFumpto. Foy Fr. ^'^ira,

^

Francifco Velofo Religiofo da
rios efcritos, que deixou efpa- muita capacidade

, que o poz
Ihar, e perder a noíTa culpável nos lugares de Prior das Alca-

inadvertencia ) arrezoaraó a elei- cevas, Elvas, e finalmente de
Évora. Fora eíle para Confef-
for da Madre Sor Maria de S^

Jofeph , ( Religioía Carmelita
Defcalça ) antes de fe recolher

çao
,
que delle fe fez para Bif-

po de Targa. Até aqui chega

a efcaífa noticia
,
que nos deu

matéria aeíta limitada lembran-

ça , com a repetida magoa de no Mofteiro de S. Jofeph , Cafa
perdermos grande matéria. Sem
duvida grande, e inferida defte

pouco, que temos dito, eftrei-

tando a penna ás efcrupulofas

Icys de efcrever o precifo da

tradição , na efcritura
,
que def-

cobrio, antes defenterrou anof-

fa diligencia , fem lançarmos

maõ das liberdades falliveis da

de Santa Therefa na mefma Ci-

dade de Évora. Era a Madre
Sar Maria peílba de grande eí*

pirito, e praticava alguma vez
com o Padre Frey Francifco as

importâncias , e defafogos del-

le ; e fuQcedeo
,
que em huma

das praticas , depois de varias

conferencias, em matérias, que
conjedlura, porque naòhe, nem fempre deviaô íer meditadas 4
pode fer noílo animo alargar ef- fe propoz qual feria na Paixaô

cnturas , mas perpetuar verda-

des. Entendemos fim o .muito

a que fe podiaõ eftender as me-
morias defte Padre por duas ra-?

zoens. Primeira, porque fe naó
fiava o governo daquçUa. Vi-
gai raria de Tangere , menos
que de efpiritos muito examina-
dos; legunda

, porque naõ co-

ftumaó defcançar as Mitras fc-

naô em mayores talentos. Affim

de Chrifto o PaíFo de mais co-

miferaçaò para o coração huma*
no. Refolveo o Padre, que o

confiderar ao Senhor com as mãos
atadas. Efle Pajfo ( continuava

inflammado em ardor compaíli-

yo ^me ejireita , e me fere o co^

ração. Atadas aqtiellas mãos
,
que

criarão o Ceo , e a terra ! Atadas
aqtiellas mãos ,' que fe ejlenderao

a dar vida , e vida eterna ^ ao

podiamos augmentar as capaci- mefmo homem ingrato
^
que as ata\

dades de Frey Gafpar, das que Atadas aqtiellas mãos ^ em que o

fe bufcavaõ para o emprego , em Eterno Pay poz todos os thefou-

que as memorias nolo propõem
occupado. Faieceo neíle Conven-
to de Évora. Tem nelle fepul-

tura ; ainda que defconhecida.

ros de fuafabedória \ Atadas efias

mãos ! EJlas mãos ! E como fe a

dor lhe penetrara vivamente o
cora^aô , cahio fem alento da

cadei-
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cadeira. Bradou aíTuílada a Re- que o Padre Frey Luiz deSou-
ligiofa , chegou o Leigo

,
que la faz memoria no quarto livro

tinha ido por feu companheiro, da fua terceira parte da Hiíto-

e vio
5
que tinha paíTado defta ria defta Provincia

;
porque (en-

vida , a receber daquelias mãos, do efte , de que fallo , Viga-

que chorara prezas , a coroa, rio Geral da Congregação , o
que prometteraõ aos feus fieis

,

nao acho na ferie delles ; co-

gloriofas , em Março de 1687. mo nem entre os Religiofos
,

Naó coroou menos glorio- que por Março de i5'48. man-
famente a idade de 90. annos o dou o Meftre Frey Francifcode

Meftre Frey Barthoíomeu F^er- Bobadilha para fe fundar a pri-

reira
, que foy Provincial defta meira Cafa da Ordem em Goa.

Provincia , e Deputado no San- Teve mais o outro Religiofo o

to Tribunal de Évora. Tinha-o cargo de Deputado do Santo

já a irremediável enfermidade OiKcio
,
que naô leyo defte fe-

de velhice entrevado em huma gundo , lendo veroílmil
,

que
cama ; levantoufe delia para ado- naô era circunftancia , que ad-

rar, e receber o Senhor, que mittiíTeefquecimento. Finalmen-
Ihe trouxeraõ por Viatico , re- te , fe faó diílindlos , deva-fe á

folvendo os Médicos
, que du- minha refoluçaó o naõ temer a

raria pouco. Pedio logo a Un- duvida, por lhe
i naô faltar com

çaô, e. depois delia , entrou a taô merecida lembrança. Se he
rezar o OiEcio Divino; acaba-- o mefmo

,
perdoefeme o repe^

da Noa , entrou na ultima ago- tilla
,
que em tanto Varaô feria

nia, refpondendo a todo o Oífi- providencia acharfe efte cami*

cio delia até a Ladainha, e ao nho de dilatalla.

pronunciarfe S. Barthoíomeu
,

oí^íhj/í e^^

já fe lhe naô pcrccbeo a repo- CAPÍTULO XV.
íla , mas com ella na boca paf-

fou defta vida , entendendo-fe

,

JJo Venerável Padre Meftre Frey
que o Santo

, que lhe dera o no- 'Joaõ de Fafconcellos,- Entra na
me, o viera encaminhar ámayor Religião', cargos, que tevenel-

felicidade. ia ; coniQfe houve nellès,

^ Naõ neguemos nefta Cafa a -p v íhoyim-K v

memoria a hum filho, que afez TTITE Bemfica aquella antiga

precifa com o exemplar de fua 1 ,1 claífe de virtudes , donde
vida , c o laboriofo de fua pen- desde fua primeira fundação , na
na, que foy o Padre Frey Joaó anno de 1399. até o prefentede

dos Santos, a que devemos as 1706. fe exercitarão tantos, e

mais fieis noticias da Ethiopia taô eminentes Meftres , que os

Oriental
,
que foy íó o que con- poderão envejar as aufteras VÃ-

feguio ©beneficio da Imprenfa. colas da Thebaida, admirando-

Para fim, e remate defte Ca- fe, que taô longe delia foubef-

pitulo , fatisfarey a hum efcru- fe defcobrir igual deferto o re^*

pulo, em que poderáô tropeçar colhimento do efpirito. He o
os reparos de quem ler. Faço fitio accommodado para os em?-

aqui memoria do Meftre Frey pregos delle
;
porque retirado

Thomaz do Efpirito Santo, con- da eftada , fe recolhe á fombra

vencido de que naô he efte o de de Imm monte, que í&m a pen-

faô
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laó de o deixar trifte , lhe of- do aquelles fantos exemplos em
ferece o campo de huma gracio- hiima ditofa herança aos filhos

fa, e frefca varge , em que fe deita Cafa, de que até o dia de

cftende fértil domicilio , em que hoje enriquecidos trabalhão pa-

as plantas , as flores , e as aves ra novos herdeiros. S^a o pri-

bemquiftarao a terra , hoípeda- meiro o Venerável Padre Me-
das da natureza. No meyo fe ftre Frey João de Vafconcellos,

levanta o Convento , que me- a quem efte Convento ditofa-

Ihorado a defvelos , e induftrias mente mereceo , fobre a confer-

do Venerável Padre Meílre Fr. vaçaô de virtuofos progreíTos

,

Joaô de Vafconcellos , teve já o melhoramento de novos edifi-

na íegunda parte da Chronica cios, devidos efies á fua indu-

a primeira
,
que lhe podia dar ftria, como aquelles á fua aífi-

a ventura, depois das íingulari- ílencia. Naó foy o Venerável

dades da fua fabrica , logran- Padre filho deíle Convento
;

doas na penna
,
que foube def- mas quando o nao perfilhafi^sm

crevella. Aflím fe moítra tao as virtudes, bem podiao os an-

igual, taò perfeito, e acabado, nos, que nelle aííiítio
, ( refor-

como bem trabalhada emenda mando-o ) e foy delle Prior ,

de todos os modernos , digna- darlhe hum lugar entre os filhos,

mente merecida de feus ha- como o defvelo deReedificador

bitadores
,
que íempre a foraó adiantallo nelle a todos.; Com

confervando no antigo foro de efta forçoza razaô feja o exem-

domicilio das virtudes. O aceyo piar grande de fua vida autho-

da Igreja , e officinas , o filen- rizado prologo ao continuado

cio obfervado em todas , o re- de fua reforma. Difpenfe eíla

colhimento dos Religiofos , he preheminencia o Convento de

hum mudo brado, que a todos S. Paulo de Almada , de quem
efta' dizendo os feus exercícios, foy filho , para que logre efte

como fe aqu lias fantas paredes defcmpcnho o de Bemfica , de

tiveraõ bocas para eftar pré- quem foy Pay, e ficarlhehá ain-

gando reformas : que a peílbas da devendo eíla Cafa , fobre o

notáveis ouvi dizer , entrando melhorarlhe a archite£lura , o

pelo Dormitório (que íempre confirmarlhe a fama. Aífim ba-

fe achadeiembaraçado) qiiena'6 vendo de efcrever dos filhos de

podiaõ fenaõ fallar de manlo, Bemfica, pomos prirneiro quem
accufados de taô piedofo filen- lhes reedificou a Cafa.

cio. Efta foy a ofiicina daquel- Mas entremos no efpaçofo

les grandes efpiritos
,
que (qh^ mar de noticias

y que íó á fua

tenceando fe ao cárcere de hu- capacidade grande ficará rio po-

ma cella,donde o Mundo os igno- bre , e apoucado. Tanto. foyKò

rafle vivos, ou os ekjueceífe fe- que achou a noíTa diligencia 1

pultados , aflim começarão a cul- Tanto o que efcondco a lua mo-
tivar o alpero deíerto. da reco- deftia! Ninguém duvida ( que

leta, que a pezar de fua mode- he commua experiência )oquan-

ftia, romperão os brados de fua to débil a natureza vay per-

jcnitente vida as paredes da dendo os vigores com o longo

Claufura, a ferem aíTombro^ de curfo das idades. Aflim nelta

,

toda a terra. Aflim furaó fican- em que já parece, que caduca,

fao
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fao froxos os partos , com que eíte grande Varaô , ejá defde os

povoa a terra , como fe come- primeiros annos começarão a

cara a moílrar o que fe vay avi- fer dignos do reparo de todos

íinhando aos últimos períodos aquella fogeiçaõ , modeftia , e

de fua vida. Só a graça na pro- madureza, a que íobrefahia hum
pagaçaõ da virtude, fem refpei- feliz engenho, taó conhecida-

tar feculos , enriqueceo fempre mente dado do Ceo, que para

a terra com robuílos , e vigoro- grangear com hum muitos ta-

fos partos , repartindo por to- lentos , lhe deftinou por Meftre

das as idades a feliz producçao o que o era confummado emvir-

de feus Heroes. Relplandeceo tudes , e letras , o Venerável

entre elles o Venerável Padre Padre António da Conceição

Meftre Fre^ Joaó de Vafcon- ( chamado hoje vulgarmente o

cellos com efpiritos taÒ aventa- Beato António ) da Congrega-

jados de virtudes, letras, e no- çaó de S. Joaõ Evangelifta, que

breza
, que, fe por efta nafceo no Convento de S. Bento dos

Principe , naquellas foy Oracu- Loyos reíidia neíle tempo , e

lo. foy eícoihido para eíle minifte-

Foraó feus pays Dom Ma- rio, porque entendia
, que buf-

noel de Vafconcelíos , e Dona car humMeílre Santo era lograr

Luiza de Vilhena , das gran- no exemplo fegundo enlino. ^^

des ,
qualificadas , e efclarecidas . Allim fuccedeo a Dom AI-

Cafas ( em huma , e outra lir varo Mendes ,( que affim fe cha-

nha ) de Marialva , e Santa mou primeiro o Venerável Pa-

Cruz , tao conhecidas , e vener dre ) porque a virtude do Me-
radas , naõ fó neíle Reyno

,
ftre o difpoz. para Santo, e af-

mas cm todo o Mundo
,
que o fim o capacitou o enfino para

nomeallas he mais feguro Pa- Letrado
,
que com grandes ef-

negyrico. Grande parentefco
,

peranças de feu talento paífoii

naturalmente travado entre a vir- a augmentar o numero da no-

tude , e a nobreza! E com liu- breza no celebre Collegio de
ma muy clara fimpatia

, porque S. Pedro , fendo feu Porcioni-

fe a nobreza faz grandes para íla, e a admirar toda a Uni ver*

a terra , a virtude os faz para fidade de Coimbra com feu eílu-

o Ceo, como fe a graça fe per- do, feu recolhimento, e fua mo-
mittira a emulaçoens com a na- deííia. Alfim trazia repartidas

tureza ; e naõ deixarey de re- as horas ,
que fem faltar á mi-

parar em a piedofa reflexão de nima circunftancia de fua obri-

hum entendimento politico, e gaçao, lhe fobejava tempo pa-

bem coníiderado , a quem mui- ra confultar as melhoras de feu

tas vezes efcutey
, que difpen- cfpirito, que bem meditadas da

fará Deos a noífo grande Patriar- capacidade de feu entendimen-
cha, que os mais dos Santos fi- to, oaconfeUiaraõ a pizar aquel-

Ihos feus juntaíTem em fi aquel- le caminho, por donde a virtu-

las três qualidades de Santos, de, e as letras lhe levavaõ lua-

fcientes, e nobres, como fe naõ vemente o génio. Efta hearaiz
houveíFe circunftancia no Pay, dos acertos, ou dos erros, que
que os naõ legitimaíFe filhos, cada dia, ou fc admiraõ, oufe
Em nada defmereceo efte nome choraõ., quererem talvez ,

que



72 Parte IV. da Hiíloría de S. Domingos,
a efcolha da vida refpeite com- muito á ligeira dos acafos , e

modos, e naò génios. Povoao- fó tardaò de arrependidos oque»

fe as Aulas dos que talvez en- fe lhes dilata de confiderados.

trariaó melhor nas campanhas; Naõ tinhaó elle rifco as refolu-

eítreitaó-le nos Clauftros , os çoens taó meditadas de Dom ^

que parece que ainda abafaõ no Álvaro, porque quem lhe abrio

Mundo j fendo taó natural , e os olhos para a efcolha , tam-
praticada a máxima de exami- bem lhe aconfelhava a razaõ pa-

nar primeiro o génio
,

que re- ra a conftancia. Taô fina a de*

duzilio a exercício
,
que até a fempenhava o diícreto perten-

maô de Deos ( a quem tudo he dente
,
que fem perdoar a dili-

fácil ) buíca nos fogeitos difpo- gencias , a continuas vifitas , in-

íiçoens previas
,
para lograr ac* ceifáveis fupplicas , e piedofas

çoen$ proporcionadas. Para la- profias , bem deixava examinar,
var culpas bufca no Bautifmo o que fem duvida era Cekfte o
natural das aguas. norte

,
queaíFim o trazia a pi-

Gonhecia Dom Álvaro o feu zar o caminho da humildade.
génio, illuftrava-o a vocação

,
Acabou de convencerfe o Viíi-

que continuamente lhe fallava tador , efcreveo ao Prior da Ba-
ao efpirito ; tinha ponderado, talha, que lhe lançaííe o habi-

entre as outras Religioens, na to; partio Dom Álvaro taó li-<

Dominicana aquella continua
,

geiro , como andava defejofo

;

e incançavel. alternação do Go- lançoufe aospés do Prelado com
ro, e a Aula, em que taó feliz- tantas demonftraçoens de fatis-

mente trabalhão, os ©fpjritús
,

feito, como quem na vida naó
o melhor { mn plus t^tra ) de afpirava a outro premio ; vol-

Santos, e Letrados. Efte era o tando aííim as coitas ao que o
centro do feu génio ; difpoz

,

Mundo podia dar ás fuás pren-

que o foífe de fua vida. Acha- das, que até lhe engeitou o no-

va-fe nefte tempo em Portugal me-,; ou como quem queria, que
o Meftre Frey Martinho Eícay, dalli em diante lho naó foubef-

defta Sagrada Familia , vindo a fe, ou porque nem eífe divida

viíitalla por ordem do Reveren- lhe conteíFaíFe , moltrando-lhe

diílímo Meftre Geral Frey Je- no que \ tomava de Joaó , a Sa-

ronymo Xaxierre. Chegou a grada induftria , com que a gra-

Coimbra, quando Dom Álvaro ça o reproduzia á melhor vida.

com i huma Sagrada ambição de - •" Naó levarão bem feus pareni

efpirito dava calor á venturofa tós ^a efcolha delia; que talvez

refoluçaó de veftir o habito, inconíiderada a nobreza teme
Conkeceo o Viíitador as gran- apoucados os brazoens efclare-

des qualidades, que apadrinha- eidos na hnmilde eftrciteza dos
vaó o pertendente , mas dilatou- Clauftros, lem efcutar as vozeá

lhe o defpacho
, por examinar- de hum Rey Santo , difcreto,

lhe o propolito , reconhecendo c defenganado , em cuja efco*

com madureza
, que naquella Iharvaliaó mais os abatimentos

idade
,

pofta nos lifongeiros da Gala de Deos , que a fum-^

braços da efperança como mayor pruofídade de foberba dos Pa-

negaça da vida , faõ talvez fe- íacios da terra: Elegit ahje6ius Pfalni.iS,

meíhantes acertos acpnfelhados ejfs in domo Dei mei ^ magis quam
u habi-
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iahitare in tahernaculis peccato- foii logo ao Convento de Lis-

rum. Chegarão as queixas aos boa , e voando nos eftudos , os

Reaes ouvidos de Filippe III. coroou taô felizmente no Real
aos mal informados do Núncio Collegio de Santo Thomaz de
Apoftolico

,
que entaÕ relldia na Coimbra

,
que obrigando-o os

Corte , com quem culpavao o Prelados a reílituirfe a Lisboa

,

Vilitador , e o Prior da Bata- começou a ouvirfe nas Cadeiras

lha, como cúmplices na refohi- deFilofofia, e Theologia como
çaô do Noviço, alcançando hu- Oráculo de huma , e outra. Ef-

ma ordem
,

para que foíFe tra- cutou-o com a mefma fortuna y

zido a Lisboa , e reftituido a e na mefma occupaçaõ a Uni-
fua cafa. Obedecerão os Prela- verfidade de Évora , fem que os

dos ; veyo a Lisboa o Noviço

,

infuperaveis trabalhos do eftu-

foy depoíitado em Santo Eloy
,

do o obrigaíTem a difpenfar com
campo, em que o noíTo Solda- as piedolas occupaçoens do ef-

do da milicia Dominicana reíi- pirito
,
paíTando talvez a diíci-

ftio á porfiada bataria , com que plina áquella maò, que inda nao
feu pay , e parentes determina- deícançava da penna.

raò conqiiiftar fua conftancia ,
Contava 35. annos deidade

k;
taô inteira fempre nas repeti- quando foy eleito em Prior do

v o; çoens do combate, como fe com Convento de Bemfica
,
que co-

o nome tivera defpido as íimpá^ mo morgada da reforma de to-

Siquiisvc. tias do fangue. Prcvaleceo con- da Heípanha, ou como primei-
nitàdme, tra elle a refoluta valentia de ra convalefcença dafegunda pe-

oditmtré ^^^^ auimo
,
que doutrinado do ôe da Clauílra , ejftavacoftumado

líiiim . . . Evangelho , fabia que ,
para fe- a Prelados taó únicos

,
que con-

non po- giiir a Chrifto , fc podia reíIUir tava hum Frey Vicente de Lis-

cfic direi-
^ ^^^" P^y ^^^ ^^^^ fanto. boa, e hum Frey Bartholomeu

pulus. Naô ignorava
, que com o diíFi- dos Martyres , hum , e outro

LUC2C.14. mulo do parentefco repetia a- tao conhecidamente Heroes
,

quelles aííaltos o demónio ; mas que já o querer repetir fuás le-

quem fe deílinava a melhor Her- trás, c virtudes , fora aggravar a

^ cules do efpirito , havia de co- efpalhada noticia de feus nomes.

f raeçar defpedaçando ferpentes Efte foy o lugar, que o Vene-
no berço. ravel Padre occupou ; e o pou-

Ficou FVey João continuan- co , que contava de annos , foy

do o Noviciado em o Convento o muito que provou de íingula-

de Almada, donde fcrvindo de ridades. Efcufara-fe primeiro ás

exemplo, e de aíTombro aos Re- de Prelado
,
por aborrecer até

Ijgiofos
,
profeíFou folemnemen- os eccos do dominio

;
que nem

te aos II. de Mayo de ióo8. as prelazias tem mais que as

Teve por Mellre de Noviços o vozes da fuperioridade 5 fendo

Padre Meílre Frey Manoel Pe- verdadeiram>enre humas cfcravi-

reira
, peífoa íinalada em virtu- doens, que authorizou o nome.

de, e fciencia , fendo Provin- Era efte tao malquifto nahumil-

y ciai , e Vilitador o Meftre F^rey dade de Frey João , que inten-

I
Martinho Efcay , e Geral da tou rebatello com a arrezoada

1 Ordem o Meílre Frey Jerony- defculpa de cftar adlualmente

% mo Xavierre, já Cardeal. Pai- lendo Theologia ; e era razaõ

1 Part. IV. K de
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de grande confequencia ,
por- manha juftiíícada- ) como fe a

que fe privavaô as Eicolas do contemplação lhe andara apro-

grande intereíTe de fua doutri- veitando aquellas relíquias de

na
,
porque o tiveíTe hum lu- tempo

, que mediavaó entre o

gar , em que as letras , inda bufcar humaoccupaçaó, eodei-
que fempre authorizaó, poucas xar outra; aílím fahiaõ fempre
vezes ajudao; e parecia género todas as fuás acçoens a feracer-

de injuftiça entre a Província, tos, com que trazia os fubditos

e o Convento
,

perderfe hum doutrinados, e fufpcndidos.

^)o;ii Letrado, por fe confeguir Era grande aquelle coraçací

hum bom Prior. Acodio a pro- por nafcimento
j por génio

;

vidência do Provincial, (que nenhuma diíficuldade o aíTombra-

huma, e outra qualidade reco- va, nenhum trabalho o vencia.

nhecia nelle
; ) e mandoullie. Paliou afouto a meditar hum

que leffe Theologia no Gonven- grande emprego, fem mais apo-

tò ; e confeguio o Prior , e naõ yos para a refoluçaõ
,
que aquel-

perdeo o .Letrado. Qbedeceo Je efpirito
,
que doutrinado nas

Frey Joaô como homem , mas efcolas do Ceo , aprendera a

parece que fe atreveo como An- mudar os montes nos valentes

]o., porque repartido por tan- braços da Fé. Cedia já neíle
g\q^;^ jj-.

tas occupaçoens
,
queria fer to- tempo' ás continuas batarias dei- xerit huic

do para cada huma
,
quedo iíTo 1q a-antiga fabrica do Conven- momitol-

lie, faber fer para todas. to de Bemfica , ou porque os ^'^*^'
.

,

"^

* • /• -"^i • n • r ^ ^11 mitterem
•i^ Aqui le admirava elte gran- muitos annos lao o mortal acha- maré, 5c

de talento homem de todas as que dos mais robuftos edifícios, nonhafi-

horas , difpondo as aííím entre ou porque o defamparado , e ^^'^^rj'^—

devoto, eeíludioíb, que inda defabrido do íitio naõ neceílita- Marcf.ii

lhe fobejavaó as preciías para o va do repetido, ou continuado v. 35. _
governo. Nada parece que lhe aíTalto de muitos annos. Amea- .^i

t;om3va o tempo
,
porquefóhum cava ruina a Igreja, examina-

nao foge, que he o bem empre- va-o o Prior , naó podia diílí-

gado. Eíle o milagre quotidia- mular a magoa de ver aquellas

po, com que NoíFo grande Pa- fantas paredes ( em que o mef-

triarcha premea o defvelo de mo Deos fe hofpedava ) naõ fó

feus filhos
,
que, fendo na fua pouco polidas, mas ainda ve-

familia taó continuas as horas do lhas, nao íò velhas, mas já ar-

Coro , afllm faibaõ dar lugar ás minadas ; e lamentava com pie-

do eftudo
, que cada dia fayaó dofo zelo a defgraça de que

,

dclles fogeitos taó doutrinados, parecendo indecencia, foíTepre-

como fe fó huma applicaçaó os cila.

trabalhara únicos. Naó faltava Metitava huma fcrmola fa-

o grande Prelado no Coro; naó brica, que, nas poucas poíTes d a-

faltava na Cadeira ; naó faltava quellaCaía, aííím a deixalíe me-
no temporal da Cafa ; como fe Ihorada

,
que fe dignaíTc o mef-

Omnibus a. Providencia reproduzira outro mo Deos de a ter por fua; e

omnia fa Paulo , feito para todos, feito podia dizer com o Rcy Sábio:
dtus imn.

p^j.^ tudo; e com hum taó fin- Domine dilexi decorem domtis tu£\ Pfalm.25,

rinth. 9. guiar focego ( de que fua mo- Senhor, euamey afermofurade "^- ^»

12, deítia 5 e compoílura era tcíle- voíTa Cafa. Chamou a Capitu-

lo
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Io os mais antigos delia

,
pro- gando aquella hora , fe via re-

poz â empreza , reprovou-a a mediada a falta ( com as efmo-

ponderaçaó mais madura, refol- las, que lhe chegavaô das par-

vcndo que , medidas as poíTes
, tes em que continuamente pré-

e os difpendios , fó podia em- gava ) o que talvez lhe íiicce-

prenderíe , recorrendo a hum dia duas vezes no dia
,

paílan-

milagre. Naõ defmayou o San- do desde Bemííca a Lisboa fem
to Prelado

, porque nas diíficul- mais defcanço em taó largo ca-

dades crefcia a lua fé ; tornou minho
, que hum bordão , nem

a convocar a Capitulo , achou mais alivio
,
que o de voltar a

mais favoráveis os votos. ( ef- trocar a Cadeira pelo Púlpito,

feito fem duvida das anciãs, e a fadiga, e o canfaço do cami-

fufpiros , com que pedia a Deos, nho pela aílíílencia do Coro , e

que lhe facilitaíTe os embaraços), governo do Conventor Semdu-
Derribou finalmente a Igreja

,

vida
,
que nos lugares o fubfti-

innovou , e polio todo o Con- tuíaó os Anjos, que nas forças

vento , e fahio huma das mais de hum homem naõ cabia a la-

perfeitas obras
, que naquelle . tisfaçaó a tantos , e taó divedl

género reconhece ette Reyno, fos empregos. Aííim confum-

na igualdade , e proporção da mou aquella grande obra , fen-

obra , na novidade , e primor do os mayorcs íoccorros os in-

da architeclufa , que fem duvi- tereífes da fua prédica ; e fe ella

da deveo ao Ceo até a idea, era milagre efcutada
,
porque o

como a ultima felicidade de íer naõ feria aquella concluída ? Af-

efcrita pelo grande talento do fim com hum trabalhava outro

Meítre Frey António da Encar- milagre. A'quellas vozes fe de-

naçaõ
^
porque fobre a fortuna veo poíla em pé aquella fabri-

de coníummada, fó aquella pen- ca, por tantos titulos milagro-

na a podia capacitar ás noticias fa. Milagrofa foy na fua cria- Díxit

de todos , contrapezando a ai- çaõ a machina do Univerfo : e P^^\ ^^^

guns o pezar de anão examma- repetidas vozes cuítou a Ueos .^^ ef|.^^^

rem com a vifta, na ventura de perfeita aquella machina. Dixic

a lograrem na íua elegância. Nomearão nefte tempo Bif-< q?Joque

(4i^em quizer aproveitar o po de Vifeu o Meftre Freyjoaó ^^'^^_
*^

tempo em examinalla, leão Ad- de Portugal, fogeito dignillimo menrum.
ditamento á fundação do Con- daquelle cargo ,

(vinculado a Gcnefísi.

vento de S. Domingos de Bem- hum Varaõ perfeito ) como de
fica, na fegunda Parte daChro- enriquecer as memorias defta

nica, livro fegundo, e verá na Chronica com o efcondido thc-

capacidade da obra, e na bre- íouro de fua vida. Vagara por

vidade com que Ic admirou per- efta cleiçaõ o lugar de Prega-

feita, que fe a reíoluçaõ de a dor delRey, e entenderão, què
emprender fov confelho do Ceo; para o encher, íó eraõ capazes

por conca delle fe facilitarão os as grandes virtudes de Fr.Joaõ
meyos , que naõ podiaõ ferme- de Vafconcellos. Aceitou o car-

nos que milagrofos. Achava-íe go, porque deftinara os interef-

o Santo Prelado commummen- fes delle a foccorros do íeuCon-»^

te filto de dinheiro para fazer vento , naõ por defconhecer a

a feria aos officiaes , e em cher obngaçaõ perigofa defallarver-

Parc. IV. - K ii dade
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,

dade em auditório, em que tal- lifongeaÕ. Qiie elle trabalhava pOr-

vez acharia ouvintes ,
que vi- ra deftritir culpas ^ reformar conf-

vendo com o tributo de iifon- ciências , defnaturalizar abnfos ,

geados, fe haveriaõ de exafpe- aconfelhar acertos , bemquijiar a
rar reprehendidos ; mas nada jujiiça^ e dejlerrar a lifonja \ e que

intimidava as refoluçoens de feu ejias eraõ as razoens de eftado ,
que

eípirito Apoftolico, naó lhe fal- praticavaõ os Mijiijlros do Ceo y

tando para exerci tallo a períe- para que fe nao arruinajfe huma
guiçaõ de hum defterro , a que alma

,
qpe era a mais importante

corria alegre, a naó lhe fufpen- Monarchia. Se ajjim o naò enteri'

der a execução quem talvez diaÕ os queixofos
^
que elle appel-

íabia , que naô era aquelle o pre- lava para os defenganados. Qtie

mio de quem também exercita- elle tinha tanto conhecimento das

va o feu ofEcio. Foylhe impo- obrigaçoens daquelle officio ^ como

lio, que no Púlpito naô fallaf- parece quefaltava a quem o ejira-

le em governos. Refpondeo nhava inteiro- Qjie os Pregadores

com inflexível , e Apoftolica con- dos Reys , como JohiaÕ d niayor ata^

ílancia femelhantes razoens

:

laya , obrigavaÕfe a esforçar os

Qtie elle naÔ reprehendia go- brados para os avifos
;
que fe a

vemos
, fenaÕ vicios

;
que tanta afpereza da voz offendia os ouvi-

obrigação tinha elle de os arguir
,

dos , o enfraquecella tinha o rifco

como os Minifiros de os evitar
;

de nao chegar a todos. Que para

que a palavra de Deos era efpada ,
pregar , era verdade que elRey o

que fe naõ embainhava
, fenaõ ã vi- efcolhera , mas que Deos era o que

fia da emenda
;

que efcufaffe os o mandava ; e fe elle obedecera a
crimes quem temefje os golpes. elRey em aceitar o cargo , como

Qtie Deos fizera aos feus Prega" naÕ o faria a Deos em o exerci-

doresfal; que efl^naõ ardia fenaõ tar refoluto ? Qíte o depozeffem

cahindo fobre a chaga
;
que napar- delle t fe o huvia de occupar fem

te fãa naõfazia molefita Qiie elle efia liberdade
,
porque tinha pro-

fazia a obrigação de Pregador
;

pofio em fua alma
, ficar antes mal-

que a fizeffem os feus ouvintes de quifio com os homens
,
que fer ino-

Catholícos, Que como queriaÕ os bediente a Deos.

mal encaminhados
y
que elle receaf^ Aflím confundia , e edifíca-

fe ameaços , fe elles naÕ temiaÔ va os emulos de feu zelo Santo,

avifos} Que o que lhe podiaô im- efpalhando-fe íua conílancia A-
pedir y eraõ as vozes , e naõ a ra- poílolica com tao commum ap-

zaõy e que quando o cajiigaffe a plaufo ,
que vagando o lugar

inju/iiçay dariaÕ nova razaõ dfua de Inguiíidor do Tribunal fu-

innocencia. Que efperar nos feus premo
,

por morre do Meftre
Sermoens lifonjas

.,
era querer que Frey António de Soufa , elle fó

lúe efqueceffe ^ que era filho ^ e dif a entender de todos foy propo-
cipulo de hum Pay ^ e de hum Me- ílo, e efcolhido pelo Inquiíidor

fire y
que vaticinado a efpalhar o Geral Dom Francifco de Caftro,

Evangelho
y Je dera a conhecer ( co- que

( pezando bem aquelle gran-

mo hyeroglifico Apofioltco ) cm a de talento ) era taõ amante das

myfteriofa figura de hum animal^ iuas virtudes, como ellas dignas

CUJOS brados antes ameaçaÕ
^
que de naõ as deixarem queixolas.

caihequtzaõ ) aiemonzaú , e naÔ Era grande o lugar j e como ha-

via
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via de fobir, retardava-o o pe- de pouca fegiirança. Contenrar-

zo grande de fua humildade, mehey , que para defcngano de
Foy neceíTario, que o preceito alguma duvida, que fem funda-

dos Prelados lhe déíTe a maó; mento fequizer mover neíla ma-
tomou-a a obediência ; fó efta o teria , íirva de convincente re-

faria fobir fem repugnância. Vin- polta a refoluçaó
,

que elRey
te e dous annos occupou o car- Dom Pedro II. do nome

, (
que

go em conhecido beneficio da- ao prefente governa pacifico q'^^^

quelle Tribunal Santo, confir- Reynos , como fingularmente

mando a muita juftiça, com que aíFedlo áFamilia de NoíTo Santo

ao zelo Dominicano íe daò os Patriarcha , como quem por feu

feus lugares , como premio do Real íangue paíTou a devoção a

incançavel defvelo , com que co- natureza ) tomou fobre efte par-

ftumaõ trabalhar nelles. Naô o ticular, movido das zelofasliip-

defconheceraõ neftes noíTos dias plicas , e incançaveis diligencias

os mais maduros votos, exami- dos Meftres deita Provincia , cu-

nados pela prudência , e pio ze- jo zelo nos eftá executando ao

lo da Magcllade delRey Dom pequeno premio da noticia de
Pedro II. na occafiaô , em que léus nomes, como de reconhe-

( talvez a invejofos arbítrios de eidos filhos a efta May, aquém
noíTos cmulos ) fe reduzio a que- authorizaõ com fuás letras , e

llaó o darlènos o lugar, queva- quizeraó perpetuar em luas an-

gou por morte do Meílre Frey tigas honras ; oMeftre FreyJ.o-

Vicente';de Santo Thomaz. Co- feph Galraó
, que quando ifto

nheceole , e aíFentoufe
, que de- eícrevemos , he Provincial deíla

via reftituirfe á Ordem como Provincia; o Meítre Frey Ma-
data de Filippe II. I. nefte Rey- noel Leitaó, que naquelle tem-
no , que governando-o , fez a po era Vigário Geral ; o Meftre
mercê, e attendendo a urgentes Deputado Frey António Pache-
razoens

, que naô defconhecera co ; o Meftre Frey Agoftinho de
eftes Santos Tribunaes em toda Santo Thomaz, Provincial que
a Chriftandade nos filhos do foy defta Provincia ; o Prefen-

NoíTo grande Patriarcha, como tado Frey António Galrao, que
primeiro Inquifídor em toda a também teve o mefmo cargo y

Igreja por Innocencio III. com o Prefentado , e Pregador Ge-
authoridade abfoluta, paíTada a ral Frey Silveítre Pacheco, que
feus filhos pelas Cabeças , e Tia- nefte tempo era Prior de Sao
ras do governo de Chrifto , e Domingos de Lisboa , com o
naõ por commiílbens , ou pode- meímo defvelo propuzeraó fua

res delegados , como lograrão juftiça ?o Inquifídor Gera^ , o
fogeitos grandes de outras Re- Bifpo Dom Jofeph de Lanca-
ligioens , a quem inconfiderada- ftre, acompanhando-os o Meftre
mente querem feus Efcritores PVcy Manoel de Santo Agofti-

attribuir efta honra, fazendo-fe nho, e o Meftre Frey Manoel
afia injuria de a quererem rou- da Encarnação, aífa/. , e digna-

bada. mente conhecido pelo nome de
Naõ reduzo a difputas ver- fua Pátria Pontevel^ e beneme-

dades conhecidas
;
que trabalhar rito de mais larga efcritura ,

que
em defeza

, parecem cfcrupulos fó fe fiaria bem áquella penna

,

que
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,

que ao prefente tem na maó fo- do o Venerável Padre, fe exer-

bre as explanaçoens do Evange- citava como Argos da Fé. A ap-

Jho de S. Mattheiís ,
que inda plicaçaô a revolver os Concílios,

depois de tantos Expoíitores
,

a paífar os Sagrados Cânones

,

refervou ao agudo de feu enge- ajudada das grandes Theolo-

nho novidades. Lograraô-íe fe- gias , de que fe tinha feito ca-

# lizmente as diligencias ; orde- paz , o formarão hum taó per-

nou elRey ao Inquiiidòr Gerai, íeito Miniftro
,
que naó havia

que lhe nomeaíFe fogeito bene- difficuldade, que naõ alIianaíTe,-

mérito, que occupaíle o lugar, duvida, a que naõ fatisfizeíTe,

Foy efte o Meftre Frey Gonça- negocio
,

por árduo
, que nao

lo do Grato, Deputado no mef- concluiíTe , trazendo taõ medi-
Keftitid^ mo Tribunal de Lisboa. Acei- tados , e anteviftos os acertos

,

^£ar do^'
^^" eIRey a nomeação , e pro- que como Oráculo o efcutava

Conjk/ho veo-fe o iugar noMeftre Depu- aquelíe Tribunal Santo. Delle

Geral da tado , em 13. de Junho de 697, foy mandado á Corte dos Reys
ln<juífi~ j^ç^^ ^^^ reloluçaó , e aíTento na Catholicos a negócios de grave^

ãOrâem Secretaria de Eítado , no livro e íobida importância
,
que tra-

porelRey do Reíiílo dos defpachos
, que tou zelofo , e eíFeituou iabio.

P{ ^^'^^^ por ellafe expedem para oCon- iMas naõ fe deixava , em quan-

âeMlyo ^^^^'^^ ^^^^^ "^^ ^^"^^ Oíficio, e to affiftio nella , hofpedar dos.

de id^y. Inquiiidòr Geral, folhas 10. v. cortejos, e ceremonias da Cor-

5. de donde fe tirou , e he o^ te, lembrado da folidaõemque

íeguinte: vivera contente. AíIIm, em po-

x1: ^,'^ Em huma propofta do Bif- dendo , fe furtava ás confufoens

„ po Inquiiidòr Geral , em que daquella grande Babylonia, re-

„ propoz a Sua Mageftade que tirando-fe elle , e feu compa-

„ Deos guarde, para dous lu- nheiro, a algum lugarejo, em

j,
gares de Deputados do Con- que podeíle paífar defconheci-

„ felho Geral aos DT>. Joaõ do. Alli fe havia algum Con-

„ Carneiro de Moraes, e Joaõ vento, fe recolhia nelle ( como

„ Moniz daSylva, foy Sua Ma- hum Frade ordinário, ou íingi-

„ geftadé ,' que Deos guarde do peregrino ) . Se algum Her-

y^ íervido tomar a refoluçaõ fe- mida, nella paífavaó , edifican-

5, gamiQ\ Jpprovo ejias nomea- do aquelle peque no Povo
, que

çoens , e mando pajfar o defpacho
,

ignorava o hoípede
,
que tinha

fora fe. tirarem as cartas, E co- de portas a dentro.

moa Religião de S. Domingos he Aílim abominava , c tacita-

taÕ benemérita ao Santo Ojfcio ^ e mente reprehendia aqiiellas ce-*

lhe tem feito tantos lerv ços ^ o gas , e vaidofas idolatrias ,>ta6r

Bifpo Inquifidor Geral mê confitl- praticadas entre ósi Cortezaos ,

tard logo o fogeito
^
que nella lhe e envelhecidas nos antigos alta-

parecer maio digno de Jèr provido res da Corte , donde adorados

no lugar do Confelho Geral ^ e qnan- os grandes , fe defconhecem da

do lagar algum dos Izigares de meIma maífa . dos humildes. O
Glengos

^ fe extinguirá o que agO' mefmo barro, em huns venera-

ra/e /rí?-j^ í^^w^/j-. Lisboa ^Af, de do, em outros; abatido. (]uini-

Mayo de 697. '• inava dizer, ( e foy alguma vex

Em lemeihante lugar provi- argumento de feus Sermoensc* >

QiLe

\
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Qíie na Corte fuccedia o que cjla- achava com paciência para as im-

vamos culpando na Gentilidade • portunas correjpondencias de Cer-

que o génio
^
que cortava o tron- tezaos ^ donde por força havia de

CO , de huma parte formava o Ido- mentir a quem lhe mentijfe ,
por-

lo 5 a outra entregava ao fogo , pa- que era o mefmo ,
que cortejar a

ra que o accendejfe ao facrificio
'^ e quem o cortejajfe. ^Que naÕ havia

que ao mefmo tempo fe eftava ven- tempo mais perdido
,

que o das

do o tronco em huma parte ouro
,

politicas do Mundo , mais para [e

em oíitra carvaõj e que quem di- chorarem
^

que para fe correfpon-

riaty ^íte efle carvão abatido era

irmaÕ daquelle Ídolo adorado ? Efte

coahecimcnto o fazia voltar as

coftas á vaidade, e embrenhar-

derem
;
que era affa^z louco capri-

cho , faber cada hum
,

qtie mentiao

todos j e terem todos por injuria

o faitarfe-lhe com a mentira
;
que

feno defpovoado, donde o def- logo faberia o melhor da Cidade
j

conheceíTe , ouefquecefíeoMun- qtie elle eflava no Convento
,
para

do ; mas nem fempre lhe fucce- virem defmquietallo ; e qi.e melhor

dia como o difpunha. ' J-^ era que o feu retiro lhe poupajfe

Aíííftia em hum lugarejo vi- a elle effe defgofto ^ e a elles a oc-

íinho á Cidade Imperial de To- cafiaÕ de defperdiçar o tempo,

do
,
quiz paífar a ella , e deter- Aílim fe tornarão a retirar

fe alli alguns dias defembaraça- ao lugarejo , de donde tinhao

dos, com defejo de vilitarapro- fahido , dahi á Corte a aíliftir

digiofa Imagem do Sagrario.

Recolheo-fe a huma Cafa da
Ordem , o Convento de S. Pe-

ás importâncias, que o levarão

a ella ; e porque chegava a Se-

mana Santa , intentou aprovei-

dro Martyr, com aquclla indu- tar aquelias ferias em retiro tam
ftria , e fanto diílimulo , com bem meditado, que lhe vingaf-

que o grande Arcebifpo Frey fe a magoa do mal fuccedido.

Bartholomeu dos Martyres co- Deiejava ver a Cartuxa de Se-

ftiimava caminhar por feu Ar- govia , Santa Maria de Paular,

cebifpado , e recolherfe aos Con- Kuma das mais famofas, e ce-

ventos da Ordem como pobre , lebres Cafas , que naquelles

e defvalido palTageiro. Com o Reynos tem eíta Santa Reli-

companheiro tinha aífentado efte giaó. Communicou a refoluçao

piedofo engano , mas nao lhe com o Meftre Frey António de

durou muito eífe gofto, porque Magalhaens
,
que neila occaílaõ

encontrando-o hum Inquiíidor foy feu companheiro , com o

do Tribunal daquella Cidade, mefmo defejo ; naò teve com
lhe começou a culpar o disfarce que intimidallos o largo j o ef-

com a cortez queixa de lhe nao cabrofo do caminho.

ter honrado a Cafa. Correípon-
deo urbano o Venerável Padre
ao cortejo politico , mas efcon-

dendo em feu coração a magoa
de fe ver defcuberto ; mal fe

defpedio do Inquifidor, quando
o fez da Cidade. Eftranhava-
Ihe o companheiro a refoluçao.

Refpondeo-lhe : Que ellefenaõ
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.1 iVv^i^.y quando ao entrar nos defertos

-G AEI!£vULO XVI. a pizar os caminhos mais efca-

brofos 5 deixava como outro

Retira-fe ao Convento da Cartuxa Moyfés o calçado
, ( por Ih©

de Santa:^^^aria de Paular parecer
, que íò com o fangue

,

dé^Segovia, que lhe tiravaõ os eípinhos
,
po-

dia comprar a delicia de pizal-

Igorofa he a caridade
,
que los ) rompendo em demonftra-

na valentia de fuás azas §oens taõ alegres
, que entoan-

íevanta o pczo de noíTa terra

fobre as Eítrellas ! O feu vigor

explicou S. Paulo na fua con-

ftancia. Nem a vence a morte,
fempre eftá confiante , e firme :

do fagrados Hymnos ao compal-
ío das dores, ou as aliviava , ou
as defconhecia. Aproveitava-íe
da liçaô o difcipulo verdadeiro,

convidou o companheiro á fa-

Munquam excidit ^ eíla esforçava grada muíica ; aílim le lhe aca-

ao Venerável Padre para abra- bou o caminho.

çar as diiKculdades do caminho
,

aliviando-lhe a carga do corpo
em taô pios, e continuados ex-

ercícios debilitado. Abrazava-

fe. em fervorofos defejos de fe

ver com Deos naquella folidaõ

Era alta noite quando chega-
rão ao Convento

,
que fepnlta-

do em filencío , defenganou aos
cançados peregrinos a efperan-

ça de algum defcanço ; aííim paf-

laraó o reítante da noite com o
fsgrada , donde ( para lhe fal- que naquelles defamparos acha-

lar ao coração ) coítumava levar va o feu efpirito
j que efte era

a alma mais mimofa. Afllm fe o que o Servo de Deos buícava

entregarão ao caminho , fem mais naquella fanta Thebaida, don-
ajuda para vencello, que o fra- de os incommodos fe tem por

CO arrimo de hum cajado: co- vivenda. Ao romper da manhãa
raeçaraó a fobir a grande mon- fe abrio a Portaria , e fem da-

tanha, difficultofa ainda aos mais rem áquelles Padres mais noti-

defembaraçados palTos ; a pou- cia, que a devoção de vifitarem

cos fe lhe cerrou a noite; com aqueila Gafa, pedindo ao Pre-

a eícuridade foy engroflando a lado a benção para nella paífa-

neve; nao havia embaraço, que rem o devoto daquella fcmana^

lhe naó efcondeífe o caminho, foraó gaftar as primeiras horas

As pobres capas nao refiftiaõ ao na Igreja , como alivio de huma
frio , os flexíveis cajados naó noite mal pafiada. Deraofe-lhe

baftavaó ao defcanço; a pouca fuás cellas na hoípedaria , e co-

noticia da terra nem Ihepermit- meçaraó a continuar o Coro, e
tia o norte do tino ; todas. as frequentar a Igreja de noite, e
circunftancias faziaô mais me-
donho o defamparo. Affligia-fc

o companheiro , fó o Servo de
Deos ,

que fabia o como era a-

pertado o caminho mais fegu-

dia, em toda aqueila íemana,
com huma taõ deiVelada aííiften-

cia
, profunda modeília , e in-

teira obfervancia, que compun-
gidos , e edificados os Monges,

.

ro, naô eftranhava a afpcreza, começarão a entender
,
que naó

fuppondo, que caminhava para devia defer menos cftrcita a

o Ceo da terra. Vinhalhe á me- Cartuxa
,
que criava elpiritos,

moria feu penitente Patriarcha, para que já olhavaó com fanta

'W inveja.
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inveja. O tempo, que lhe relia- Outra noticia , nao menos
va do Coro, fe recolhia o Ser- penola, acompanhou a efta

;
que

vo de Deos a'sCapeIlas dalgre- era falecido o Meftre Frey An-
ja 9 que por folitarias , recolhi-

das , e devotas convidavao ain-

da á mayor frieza de efpirito a

abrazar-fe nas vivas lavaredas

dré de Santa Thomaz, Lente de

Prima da Univerfidade de Coim-
bra 5 conlideravel perda para a

Ordem
,
que já efcutava perten-

da contemplação. Alli fe fufpen- dentes os fogeitos mayores das

dia, alli fe elevava, como ef- outras Religioens , que intenta-

quecido das miferias do corpo,co« vaõ defapoílar a Dominicana da-

meçando fuavemente a goítaras quella antiga, e continuada hon^

liberdades do efpirito. Alli fe ra, a que a capacitarão os gran*

aliviava feu coração no doce def- des talentos
,
que nella fe coftu-

afogo das lagrimas, e dos fuf- maõ criar para femelhantes po-

piros, como fe ferido aos gol- ílos ; como as datas dos Reys,
pes da meditação ( aqueoobri- que ( desde a primeira fundação

gava o que naquelles dous Al- da Univerfidade
, que em Lis-

tares via ) fe fangraíTe pelos boa plantou o Real , e eítudio-

olhos, efe queixaíFe nos gemidos, fo génio dclRey Dom Diniz
,

Mas chegava o tempo de fe pelos annos de 1291. traslada-

abrirem na Corte os Tribunaes; da primeiro a Coimbra pelo meí-

deixou o fanto retiro faudofo, mo Rey , reftituida depois a

e magoado. Inda o ficou mais

,

Lisboa por elRey Dom Fernan-

quando, chegando á Corte, achou do, e. finalmente alfentada em
nas cartas

,
que tinhaô chegado Coimbra por elRey Dom Joaó

de Portugal , a noticia de que o 111. ) experimentarão , e co-

eftava eleito , e confirmado Pro-

vincial deíla Provincia. Atemo-
rizavaó-no as dignidades, a que
fempre voltou as coftas a cobar-

nheceraó taó povoadas as fuás

Cadeiras de Varoens infignes ,

que feria injuíliça onaólhas per*

mittirem em herança, fiando do
dta íanta de fua modeftia , ou o continuo defvelo, com que eíla

religiofo defagrado de fua intei- Provincia dá calor aos eftudos ,

reza. Sempre para fugillas deu a gloriofa propagação de fogei-

o primeiro paífo o merecimen- tos, que poupaíTem o trabalho

to. Mas perfeguiaó-no as dei- de eleger outros /ç confirmafiTe

xadas
, porque faó as dignida- o acerto dos elegidos,

des. fombras. Achava rigorofa Nefta occafiaó o foy o Me^
a ley do governo , donde até os ftre Frey Diogo Artur , Heípa-
fucceíFos fe olhaõ como deli£los, nhol de naçaó, e hum dosaba-

e ainda os acertos haó de dei-

xar: queixolbs. Mas houve de
encolher os hombros a obediên-

cia , e oíFerccellos á jrrande car-

lizados fogeitos ,
que conhecia

Hefpanha , e confeíTou Coimbra.

Deveo-fe eila Provifaó ao iiTcáít|

çavel defvelo do VeneraveLPa*
ga da Provincia , pedindo a Deos dre, que com continua oração

com coração affligido huma luz diante de I>eos::^ <e importuna
de feus documentos , como quem diligencia nos Tribunaes da ter-

conhecia que fó quem foubeíFe ra, alcançou a data da Cadeira

obedecer a Deos , acertaria a por Filippe IV. aconfelhado da

mandar os homens. experiência de naõ haver Uni-

Part. IV. L verli-

/
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verlidade em toda Heípánha , que fe vao guardando atreiçoa-

que pelos noíTos Cathedraticos das minas. Ardera Évora ém
íc naô reconheceíTe bem fervida

, bandos pela mudança dos gover-

e acreditada. Hoje o quer ne- nos; entrou a acodir o caftigo,

gar à de Coimbra, que feehan- efcondeofe , naõ fe extinguio o
do., os olhos á mefma experien- damno. Seguirão- fe os tributos,

cia, e os ouvidos aos brados da como viraõ que a fogeiçao offe-

nolTa juftiça
,
quer tirar á Ca- recia os hombros. Foy o pezo

deira de Prima o hereditário ti- engroíTando , exafperou fe o fo^

tulo da Cadeira de Santo Tho- frimento ; ette foy o fopro
,
que ,

Riíaz ^ em lhe embaraçar hum efpalhando as cinzas a impá-
difcipulo, que fielmente Ihedef- ciência, veyo a defcobrir as bra-

«mpenhe eíTe nome , fem haver zas para as rebeldias. Saó os
na Religião mais culpa

,
que tributos na razaó de eftado a-

quererem os fuperiores naô de- quelles alimentos
,
que em be-

ííruir, mas íulpender a data por neficio commum fervem a con-

incidentes particulares
,
que os fervar o corpo da Monarchia

;

emulos das glorias Dominicanas mas íe haó de fahir do mefmo
com pouco fefudas envejas, e corpo , devem íer moderados,
pueris queixas querem paíTar a que para ferem remédios , he
culpa á original , trabalhando, tyranno arbítrio que fejaõ pri-

que eíla deígraça vá ficando dos meiro defmayos. Tirar muito
antigos aos modernos emheran- íangue com a prómeíFa de fazer

ça. Mas fe nos fufpendem a hon- delle meíinha , hc pôr na con*
ra^ parece

,
que nos accrefcen- tingencia de que enfraqueça tí-

taó a injuftiça ; e vay a noíFa rado donde depois nao apro-
queixa criando novos brios, pa- veitc reítituido. Cada hum he

fa ter mais que allegar eftaPro- eftadiíla da lua conveniência,

vincia, que ( fobre a injuria de Alterou-fe o Povo, e poz a el-

defapoflada ) nas razoens de be- Rey em cuidado. Entendeo
,

nemerita accrefcentará as íem- que aquelle defmancho tanto ne-

fazoens de mal efcutada, e os ceílitava da preífa, como do re-

médio. Era árduo o negocio,
pedia hum homem feito. Refi-

damnos de fufpendida.

CAPITULO XVJI.

Tájj^a o Venerável Padp& "a- Évo-
ra por mandado de Fiíippe IK

^da-fé- conta de hum prodigiofo
$i^íipÇ' que ahi lhe fuccedeo.

•Randes fogos naó podem
extinguirfe repentinos,

l^aifaó das iavaredas ás brazas, rou exames a efcolha; accreícia

das brazas ás cmzas , que favo- o fer o fervo de Deos natural
recidas do grande calor, que lhes de'tlvora , aparentado com o
deu o fer, confervaó amdamor- mais fino de fua nobreza^ è fa-"

tas adlividade de accezas
, quan- vorccido delia ; feria' mais berrt

do naõ diífimulem brazas, em efcutado de todos. De fua pru-

iaav a dencia

dia na Corte de Madrid o Vç-
neravel Padre; eraó taõ gran-

des fuás qualidades
,
que leva*

das continuamente aos ouvidos
delRey , forao as primeiras

,

que fe lhe oíFereceraó aos olhos:

Zelofo, nobrè\ e-íabio^^e fan-

to, circunftaricias erao taõ pou-
cas vezes juntas, que naõ efpe-
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dencia nao fe difcorria menos, mais rebelde , ajuíiando-fe entre

Defpachoii-o elRey, obedeceo todos huma íbgeiçao única ápri-

alvoroçado , em alviçaras de ir meira cabeça, emqueviaõ aCo-
ajuftar pazes, que ordenadas ao roa. Para efte eíFeito fe junta-

bem commum , eraõ , e forao raõ com o Venerável Padre no
fempre todo o emprego de feu Senado

, porque tudo fe ratifi-

defvelo. Só replicou, que feria caíFe com termos judiciaes.

conveniente levar perdão geral Andava o Servo de Deos
para os culpados

,
que efla era moleítado , tinha trabalhado mui-

a melhor negaça com que podia to no conclave , adiantou-fe com
nogociar a induftria , efcufando feu companheiro a fahir do Se-

a força em femclhantes cafos
,

nado^ para paíTarem ao Conven-
ou baldada , ou perigofa. Con-
cedeolhe elRey largamente o

que lhe pedia
, ( fendo fó aquel-

la toda a fua importância ) fe-

gurando ao Venerável Padre fá-

cil defpacho em todas as que ti-

to. Efperava a refoluçaõ o tro-

pel tumultuofo do Povo, vio

fahir o Padre defacompanhado,
e que as cabeças do morim nao
appareciaó ; convencerao-fe le-

vemente, que nao tinha havido
veífe , nas ordens

, que deu lo- ajufte ; e com Ímpeto cego , e

go ao Conde Duque, para que facrilego, lançando maó de pe-

Frey Joaõ de Valconcellos fof- dras, com hum chuveiro delias

fe cfcutado , e preferido como cobrirão em hum inftante o Ser-

pediaõ feus merecimentos em
qualquer requerimento em que

foífem padrinhos.

Aílim partio para Évora ,

carregado de honras , e de ef-

peranças , levando diante dos
olhos, que aquellas foíTem ló

para Deos , e eftas para augmen-
to da íua Provincia , de quem
fe via obrigado como filho , e

agora empenhado como pay; e
naõ contente com a authorizar

com fua peífoa , lhe queria va-

ler com a fua diligencia. Com
toda chegou a Évora , e com-
municando o empenho com
muita nobreza

,
que achou na

Cicade , expoz a ella , e ao Po-

vo os intereífes grandes da paz

,

união , e conformidade , que
deviaõ abraçar. Era o Vene-

vo de Deos, que vendo aquel-

la barbaridade amotinada , fem
que ainnocencia lhe aconfelhaf-

fe o defender a vida, pondo os

joelhos em terra, e levantando

as mãos , e os olhos ao Ceo,
exclamou com as mefmas pala-

vras
,
que em occaíiaõ femelhan-

te foraô do Protomartyr Santo

Eftevaô : Senhor perdoailhes efta

culpa
,
que nao entendem o que for

zem. Mas nem eíla indefenfavel

paciência , nem os piedofos cla-

mores daquella fupplica , baftan-

tes a abrandar as pedras , o fa-

ziaõ aos que as tiravaõ; antes

com impiedade barbara engrof-

favaó o diluvio delias fobre a

innocencia. Mas ó prodígio í

O' milagre raro ! O' nunca viílo?

Cahiaó íem força as pedras ,

ravel Padre dotado de fingu- que tocavaó o inculpável corpo,

lar eloquência , eíEcaz ener-

gia , e períuafiva induftriofa
;

propoz , ampliou j refolveo , e

concluio; e com tanta felicida-

de., que teve da fua parte até o
Part. IV,

como lavrando-lhe hum muro
para defendello.

Deufe parte a nobreza , e ás

cabeças do antigo motim ( que

eítavaó no Senado ) de como
L ii defen-
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,

defenfreado o Povo tinha pofto dos aberto, aquelle génio. para

o Servo de Deos naqiielle aper- todos benigno. Efcutou o Ceo
to- fahiraô admirando o miia- o juítificado das fupplicas , teve

gre de o acharem vivo. Cref- faude , convaleceo em poucos

ceo o aíTombro com a noticia do dias. Deixou faudades em Evo-

fucceíTo. Gritavaó,que o Ser- ra , foy aliviar as de Lisboa,

vo de Deos era o feu pacifica- que o apertava obrigação de vi-

dor, a quem a Cidade devia o íitar aProvincia; mas asimpor-

feu focego , e os tumultuoíos tancias do Santo Tribunal
,
que

o feu perdão. Monftro de va- deixara em Madrid bem alTom-

riedades he o Povo ; a incollan- bradas , neceífitavaõ de fua aíll-

cia he o íeu verdadeiro centro

;

ítencia naquella Corte. Paflbu

fegue por natureza as acçoens a ella bem vifto delRey-j con-

de liberdade , e incerto entre cluio tudo com felicidade. Vol-

muitas cabeças , faz refoluçao tou a Lisboa , recebido nella

do que fe lhe propõem por qual- com univerfal eftimaçaó daquel-

quer. Trocaraó-fe em hum in- le Tribunal Santo, que com tan-

ftante as iras em rendimentos, tas razoens fe lhe confeífava a-

os opprobrios em applaufos
,

gradecido. Naõ baftavaó nem
com que até ao Convento , an- todos eftes defvelosjpaíTados com
tes que acompanharão

,
perfc- trabalho , a aconfelharlhe o me-

guiraô a modeftia do Venerável nor defcanço ; refolveufe a vill-

Padre ,
que já duvidava de que tar a Provincia. Abrazava-o a

fè doeria mais , fe de apedreja- caridade da reforma dos fubdi-

do , fe de applaudido. Com a tos , da melhora dos Conventos,

noite crefceo efte tormento
,

Aquella anciã o transformava

porque entre as luminárias (em em fogo. Já era todo fogo, nao

que ardeo a Cidade ) naô ceíTa- podia ter focego.

raó á porta do Convento as mu-

ficas , e os vivas
, que tendo o CAPITULO XVIII.

Servo de Deos por aíTumpto,

foy o mais rigorofo aíTalto, que Vifita a Provinda \ ca/os
y
que lhe

derao ao feu fofrimento. fuccederao.

Mas quiz Deos provallo por

outro caminho. Tinha dado no- TJ Egra , e exemplar de Pre-

ticia a elRey do pacifico ajufte X\^ lados era o Venerável Pa-

da Cidade, quando o acometeo dre, naturalmente aífavel, fácil,

huma aguda febre
, que com in- e brando ; com hum roílo para

dicios mortaes começou a def- todos igual , e defembaraçado

;

enganar os Médicos , e a en- mas aílím ardente , e prompto
triftccer a todos. Foy confa ma- em zelo , e reforma de Reli-

ravilhofa , que aquella Cidade

,

giao
,
que , fem refpeitar peíFoas,

ha taô pouco amotinada para com ninguém diílimulava que-

Ihe tirara vida, aílim começou bras. Aífim praticava as maxi-

a chorar os rifcos delia ,
que com mas de feu verdadeiro Meftre

publicas preces pedio ao Ceo a Chrifto ,
que fendo fuave , e

fua melhora. Tanta opinião lhe brando decoração, fó a falta de
conciliara o fucceíTo paífado

;
Religião, e zelo de que fenaó

tanta aquelle coração para to- obfervafle , lhe poz huma vez

na
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na mao o açoute. Eíle nativo

zelo 5 efte animo defvelado , com
que o Venerável Padre olhava

\ para a ília Província , o poz no

caminho para villtalla , fendo

feu companheiro o Padre Frey

Jeronymo da Cunha
,
peíToa tao

juftiíicada , como digna da-

quella efcolha. PaíTou aos Con-
ventos de Entre Douro c Mi- .

nho y e no caminho , que le-

vava, tomou de NoíTo grande

Patriarcha o eílylo, como tinha

o cargo. Apé caminhava com
feu companheiro; aviftando po-

voado , levantava as mãos ao

Cieof que alli o trouxera. Re-
colhia-fe ao Convento , fe ahi

o havia
;
quando naó , á Igreja

,

onde fe detinha todo o tempo,
que lhe reftava de comer , ou
que naó havia de caminhar. De
tarde pofto a caminho , rezava

o Itinerário com o companhei*

ro , depois o Rofario , a que
convidava quem a cafo no ca-

minho lhe fazia companhia
,
pro-

pagando aílim , como verdadei-

ro Dominicano, aquella devo-
ção proveitofa, como foberana.

Chegando a Convento da Or-
dem , viíitada a Igreja, tomada
a bençaô dos fubditos

, pergun-
tava fe havia alguns enfermos ?

Viíitavaos compallivo, lembra-

va aos Prelados o defvelo com
que deviaó fer aíliftidos. AHím
os deixava conlolados , e com-
pungidos. Tal era íua pratica

!

Tal fua prefença ! Eíte eítylo

guardava em toda a viíita.

Detinha-fe nella em o Con-
vento do Porto. Tinha adver-

tido nelle ( como fazia em to-

dos ) que no trato da mefa o
naó íingularizaíTem

,
porque co-

mo qualquer Religiofo feguia

as Communidades em toda a

Jiora«^ que lhe defoccupava a vi-

Cap. XVIII. 85
Naó bailou eíta adverten-fita.

cia com o Prior, que querendo

ufar de mais algum agafalho,

difpoz que nataboa, emqueco-
llumaó ir as reçoens á mefa

,

melhoraíTem a do Provincial.

He eftvlo nos Refeitórios Do-
minicanos começar a daríe a

taboa pelos Leigos , e acabar

,áos Prelados ( didlame praticar

do desde o fabido fucceíTo do
Convento de S. Xiílo em Ro-
ma , donde fuftentando Deos a-

quelles Santos Religiofos , de
todo o humano auxilio defam-
parados , ao repartiremlhe na
mefa o paó os mefmos Anjos,
começarão por aquelles bons
Leigos , e ultimamente chega-

rão a NoíTo Santo Patriarcha,

que como Prelado occupava a
cabeceira da mefa. Por efte eíly-

lo difpoz o Ceo
,
que comeíTem

os homens o paó dos Anjos»

PaíTou o prodigio a documento,
o documento a eftylo, como as

mais ceremonias da Religião,

fendo rara a que naó tem por
principio algum favor do Ceo.

)

Advertio o Prelado ao que fer-

via com a taboa
,
que fó ao Pro-

vincial deixaíTe tirar aquella re-

çaó delia. Achoufe o Santo Pre-

lado com a pitança nas mãos

,

que fem reparo eftendera a to-

malla. Reparou
, que a que fe

dava á Communidade naó era

a mefma , nem taó aventajada
;

diílímulou , e naó comeo. Foy
a graças , tirou o Prior a Capi- ^

tulo, deulhe huma reprehenfao

afpera; mandou-o ao outro dia

fentar em terra, e comer nella

paó, e agua (caftigo humacou-
fa , e outra com que na Reli-

gião fe compenía o grave de
huma culpa. ) Naó baftaraó com
a inteireza do Santo Prelado a

remir o Prior daquella fatisfa-

çaô
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,

ça5 rigorofa as repetidas, e im- Cabeça de toda Galliza^ faz a

fortunas fupplicas de todo o Compoílella celebrado Empório
Convento. Affim defconhecia dos Peregrinos, Tornou a re-

refpeitos a fua inteireza ; aíllm comendar a feu companheiro o
abominava lingularidades em fua Padre Frey Jeronymo da Cunha
peíToa , eftranhando ,

que os car- aquelle fegredo , com que co-

gos trocaífem em privilégios os ítumavaõ caminhar diífimulados,

exemplos." e defconhecidos : e fem mais
Cafo femelhante lhe fucce- provifaô

, que os feus Brevia-
deo em outro Convento. Deraò rios , tomarão o caminho , mi-
os Religioíos o peixe em efta- íturando-fe no numero dos Ro-
do

, que fó o cheiro bailava a meiros. Aílím chegarão á Cida-
defenganar o gofto. Advertio-o de , efquecidos do largo , e trar

o Venerável Padre ; e ainda que balhofo da jornada , donde fó
o fervidor damefa lhe oíFerecia os mortificara o fufto de arrif-

certa reçaõ na taboa , lançou car o fegredo
, porque a mode-

maõ da outra ^ que lhe pareceo ília, e compoílura do Venera-
como todas. Examinou-a , nao vel Padre , acompanhadas de
a achou comeílivel. Chamou o huma gravidade nativa , e agra-

fervidor , mandou-o fazer a ve- davel prefença , eraó huns bra-

liia , culpoulhe a induftria. A dos mudos
, que hiaô pedindo

graças no Coro reprehendeo o a todos attençoens , e reparos.

Prelado. SaÕ os Religiofos os com que o fiel companheiro íe

Mercenários na Cafa do Pay do via perfeguido , e o íegredo qua^j

Pródigo ; e ainda que o pobre fi defcuberto pelos indicios de
prato feja hum fó , deve fer ca- tao diífimulado. RecoIhera6-íe

paz de lhe matar a fome , e nao ao Convento da Ordem
;
pro*

deixallos perecer a ella. Que o ílraraó-fe diante do Prelado a
pHmeiro fufpirava o Pródigo; tomar a benção; diíTeraô, que
o fegundo fora o feu caíligo. eraó huns Portuguezes

, que a
Afeoulhe com graves razoens a devoção trazia áquella Cidade;
falta da caridade

;
que naô acer- que nella nao feria pezada a fua

taria a fer pay fem eíla virtu- allíílencia.

de. Seria o Prelado da Cafa dos-

A falta delia experirtientou que querem ignorar que fa6

o Venerável Padre em outro huns difpenfeiros do que ha nel-

Prelado , e foy hum notável ex- la , e com cor de zelo da Com-
ame de lua humildade, e fofri- munidade, faltaó aos particular

mento. Via-fe o Santo Prelado res , como fe delles naô reful-

ás portas do Reyno de Galliza, tafle aquelle todo , em que os

pizando as terras
,
que o cauda- hofpedes faó huma parte muy

lofo, e celebrado Minho banha, importante, no voto, e conhe-

e fertiliza com fuás aguas ; ac- cimento da caridade
, queixofa

cendeofe em Tantos defejos de de os ver tratados com defabri-

vifitar o melhor thefouro de Hef- mentos. Fuy hofpede , e naõ me
panha, o corpo de feu grande agafalhaíles , dirá Chrifto: HoJ^
Patrão Santiago

,
que bufcado pes eranty ^ non collegijlis me

^

reverentemente de toda a Chri- como hum dos cargos
,
que hao

ílandade , fobre Metropoli , e de entrar na condemnaçaó dos

prefci-
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prefeitos. Voltou a elles oindi- to Prelado, lançando- felhe aos

-gno Prelado, e com rofto indi- pés, e allegando em defenfa de
íeu pouco reparo , e inconfíde-gnado, €

'batadas vozes

fahiíTem logo

defmedidas , e arre-

Ihes diíTe
,
que

do Convento ;

rado defabrimento , a ignorân-

cia de taó grande hofpede, of-

que na Cidade bufcaíTem com- fdrecido a iguaes defatençoens

modo
;
que a Caía naô eftava naquelle disfarce. Recebeo-o

,

em eftado de fer holpedaria. ouvi-o , e defculpou o , fácil , e

Com os olhos no chaò , e animo benigno o Servo de Deos , di-

focegado efperou , e ouvio o zendo
, que elle era hum Fra-

Servo de Deos efte defcngano

;

de feu Irmaó , mas tao indigno

e tornando a proftrarfe , e feu filho de S. Domingos , tao pou-

eompanheiro , fá com o íilencio co benemérito deite titulo
,
que

refpondeo áquelle defatino. naô fora injuftiça o naô permi-

Naô tardou muito que o in- tillo no Convento; que íó tive-

difcreto Prelado le naô arrepen- ra de mao o encontro o faber-

fe que tinha pouca caridade

hum Prelado.

CAPITULO XIX.

Sahe de Compojlella , recolhe-fè em
Aveiro. Offerecemlhe o Bifpado

de Miranda , iiao aceita. Efco-

Ihemno Vifitador dà Congrega^

çaÕ de S. JoaÕ Êvangelijia , ef-

ctifafe. PaJJd a Çoitibraa tíJí-

tar o Santo Trihúnàl^ por ordem

do fupremo de Lisboa ; . a Uni-

'verftdade
,

pela delRey ; é às

Conventos' da Ordem de Irlàfí-

dezes , Frades' , e: Freiras
,
/>?-

la do Mejlre Getdíl Éfctifajh

ao Arcebispado de Braga , offi^-

recído por elRey.

NAÔ fe deteve 6 Venerável

Padre muito áa Cidade^-

de Vafconcellos , norrie
,
que ainda que a devoção , com què

ainda a- mayores diílancias en- viíirava aquclle Sagrado 'SepuH

chia os ouvidos, e veneraçoens chro , o hiaefquecendo de qu.ll^

de todos, como ás eftimaçoens quer outro cuidado; mas facr^*

delRey , e de toda Hefpanha , ficara-fe a deixar os da fuavida^

por fuás letras, por fua virtu- de de feu eípirito, por acodif"

de, e por íeu Tangue. Pezaro^ ás vozes com que o chamava
lo , e envergonhado fahio o Prior feu zelo a concluíf áVifita ,

qíic

da advertência
;
querendo emen- tinha fufpendido. AtfaveíFou os

dalla , acompanhado dos fetís grandes rios Minho, e Douro;
Rcligiofos, veyo abufcarofân- chegava a Aveiro y

quando en-

controu

deíTe delle
,
porque encontran-

dofe o Venerável Padre com
hum Cathedratico daquella Uni-
veríidâde

, ( que de Madrid o

tonhecia ) e havendo de efcu-

larfe de naô aííiftir com os Re-
ligiofos feus Irmãos , veyo a en-

tender o Doutor a imprudência

do Prelado ; e paíFando ao Con-
vento , lhe âfeyou o eftylo com
que fe havia com Eftrangeiros,

a que O mefmo habito abria a

porta, e devia recolher; quan-
do naô a caridade , fe quer a

politica; feguindo-fe do contra-

rio , o faltar com o refpeito a

fogeitos de mayor fuppofiçaô
,

comò^ era o Religiofo Portu-

^'gUéz, que defpedira , naô mo-
nos, que o Provincial de Por-

tugal , Inquifidor do Tribunal
fupremo , o Meftre Frey Joaô

Uíi í
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controu hum correyo com avifo Ihellos d obediência , naõ acertara

de que a Mageítade de Filippe a dilatallos d prelazia. Sobre hu-

IV. o tinha feito Bifpo de Mi- ma mortalha naq jicard muy ayro-

randa. Tinha já chegado efta fo hum Raquete \ e feria deliria

noticia a Lisboa, a feus paren- de quem fe vê com huma Morta-

tes , e amigos , fendo o mais lha , authorizarfe para caminhar

alvoroçado© Bifpo Inquiíidor para ajepultura. Na aceitação do

Geral Dom^Francifco de Caftro, pojio , em que me tem a piinha

.com quem os augmentos do Ve- Provinda , obedeci como filho ,
por

neravel Padre eraó o mais im- ra trabalhar como fervo '^ o de que

portante intereíTe ; mas conhe- me faz mercê Sua Magejlade , he

cendo bem, que nada da terra taÕ authorizado
^

que me fará ef-

íinha lOaquelle grande coração quecer de fubdito \ e quem tem

efte nome , e o fanto defagra- examinado a felicidade de o faber

do , com que as dignidades o fer ^
por nenhum intereffe o deve

encontravaõ efquivo , houve de arrifcar, Reprefento a F. Excel-

efcreverlhe, que fem refponder lencia a minha infufficiencia ^
por-

á carta, íe viíTem com brevida- que quto melhorar o feu favor na

de, que allím convinha a algu- minha efcufa, Efpe o
^
que K. Ex-

maí importâncias do Santo Tri- cellencia me defculpe com Sua Ma-
bunal. Entendia efte bom Pre- gefiade ,

que ^ fendofervido ^
pode

lado
, que fó a induílria dobra- melhorar a efcolha , como V. Ex-

ria talvez aquella conftancia
;

cellencia o favor ^
pondo-fe dapar-

mas eftava efta também aconfe- te da minha confciencia. Nas mi-

Ihada de hum maduro , e reli- nhãs pobres oraçoens me naÕ ef-

giofo defpego , com que o Ve- quecerd efte beneficio , a que me-

ijeravel Padre olhava para as Ihor poderey correfponder no canto,

eftimaçoens da terra, que nun- da mmha c^lla
,
que a outro no

ea fe podia anti cipar a fua re- Ralado de Miranda, O Ceo dilate

foluçaõ, nem á mais defvelada a vida ^ efelicidades de VoffaEx-

diligencia , fem fazer outra mais cellencia, Aveiro
-^
em 22. de Se-

que a importante de confultar temhro de 1640.

a Deos em larga oraçaô, e dar Efta foy a carta com que

noticia a feu companheiro, (com defpachou o correyo, lignifican-

quem fugia nos votos do que do em outras ao Inquiíidor Ge-

deixaria , a vangloria do que ral> e a feus parentes, as mui-

deixava) refpondeo pelo mefmo tas razoens com que fe efcufava

correyo ao Conde Duque, de aquella honra , refolvendo por

quem tivera o avifo. Dizia a mais forçofa a de naô fahir do
carta femelhantes razoens: Tao eftado , que profeflara , em quan^

cofiumado efidSua Mageftade
,,
que to Deos IhepermittiíTe eíFa ven- ,

JDeos guarde
,f
a fazerme hotira

,
tura , arquem pedia o favor de

(omo Voffa Excellencia anegocear- perdei la fó com a vida. Voltar

mUy e avulta tanto efia circMiftan- va o Servo de Deos; os olhos á

fia no meu rendimento y como o pe- fua Religião , e via tremer as

s^r de a naõ aproveitar por indi- mayores columnas delia., amea-
gno. Hum Bifpado , Senhor , he çadas do pezo da Mitra. Olhar
grande carga para os hombros de va para, feu. Santo Patriarcha,

hum Frade
y
que cofiumado a enco- Oráculo da pobreza

j
para hum

Tho-
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Thomaz

,
gloria da Igreja; pa- fempre a eítes os arrezoados

,

ra hum Raymundo , aflbmbro vay ficando em duvida fe o íao

os comprehendidos. Terrivel

oificio o de emendar; porque íe

o receber emendas diz confeíTar

erros
,
grandes duas difficulda-

des no génio dos homens ! Sa-

de Roma
;

para hum Vicente

Ferreira , honra de Valença
;

media aquelles grandes talen-

to^V encolhidos á vifta de taó

formidável carga , e recolhido

á fua confciencia
,
pedia a Deos, crificaríe defeituofo

, por inferir

que favoreceíTe as razoens da fua a outro juftificado.

efcufa. Mas nao baftava a dili- Eícufoufe finalmente
,

pro-

gencia cautelofa com que fe ef- pondo , e fignificando á Rota :

condia , e fe negava aos prémios Qíte elle fe achava com tantas oc-

com que o conhecimento o per- cupaçoens entre m^os
^ que^naõpo-

feguia ; naô baftava a embaraçar dendo acudir a todas , mais con-

as vozes da admiração, querom- veniente lhe era deixar algumas
^

pendo os limites de Portugal

,

que receber outras ; e pareceria

e Hefpanha , chegarão repetidas demafiada ambição de governar
,

vezes a efpalhar íeu nome ,6 aceitar tantas
^ para nao fatisfa-^

fua virtude na mefma Corte de
Roma , com tanta veneração

,

e applaufo
5 que Innocencio X.

que entaó governava a Igreja',

zer bem a nenhuma. Qtie nenhu-

mas
5 fendo novas

, fe podiaÕ quei-

xar de deixadas
, porque fó as an-

tígas^ de que fe tinha entregue ,

começou a pôr nelle os olhos o executavao bem afjljiidas. Que
para coufas grandes, embaraça- as refórifias queriaõ fogeitos efpi-

das fó de fua modeltia, e repu- rituofos , ardentes^ Gigantes ^ a
gnancia. quem todas as difficuldades fojfem

Propozfe , e refolveofe na fuperaveis. Noticias^ e intelligen*

Sagrada Congregação deRegu- cias miúdas para reconhecer o dam^
lares a reforma da Congregação ^^j refoluçcens ^ e inflexibilidades

de S. Joaõ Evángelifta , e enten- para applicar o remédio ; e que à
deo o Pontifice

,
que íó ao ze- feu animo era mais maviofo , que

lo 5 e prudência do Venerável auftero ^ mais fácil de redussir J
Padre fe podia fiar o árduo de- commiferaçaõ dos defeitos^ que d
fta importância. Sahío nomeado inteireza dos cargos, Naó falta-

Vifitador , e Reformador. Mas vaõ ao Venerável Padre as cir-

inculcando tanta authoridade o cunftancias
,
que apontava , e

cargo , naó podia deixar de p em 11 defconhecia; mas aílim fe-

encontrar atemorizado , e def- pultava tudo nos abyfmos de fua

goftofo. Recebeo com* venera- humildade, conío ' fe caftigara

çaô as letras Apoftolicas ,' mas em fuás prendas o teremno in-

medindo com fua grande pru- Culcado para as honras. Alguém*
dencia, e profundo conhccimeii- diíré-, que fe efcufara a eftá ,'

to as confequencias dehuma re- por ter devido ò ènfmo bm fua
forma , as contingências de con- infância ao Venerável Padre An-^'

cluilla, refolveo, que era diffi- tonio da Conceição , na Cafa
cil' l^grarfe o acerto em huma de S. Bento de Xabregas

,
que

acçaõ, donde fendo precifos os havia de fer a primeira
,
que

emendados, já hiaó de antemão experimentaífe a reforma; enad*
os queixofos

; e naó • efcutarido quiz o Venerável Padre , com'
Part. IV. JM reU-
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religiola modeftia , chegar áquel- a femrazao das queixas a emba-

las portas , a que fe confeíFava raçar , e defconhecer as melho-

agradecido
,
podendo encontrar ras , achando contradiçoens , fa-

motivos-5 que o executaíTem ri- vorecidas de quem talvez devia

gorofo. desbaratallas. Sufpendeo o Ve-

Mas fe pode efcufarfe a eíla neravel Padre a diligencia , vol-

viíita, outras duas lhe entrarão tou para Lisboa com o pezar de

pela porta , com taô executivo nao poder dar ouvidos á magoa
preceito para admittillas

,
que dos mais pios ^ezelofos da Uni-

houve de ceder toda fua repu- veríldade
, que já hiaó defcu-,

gnancia á razão
,
que lhe nao brindo o felice caminho

,
que

admittia nenhuma. Achou o Bif- levavao os augmentos delia. Mas
po Inquilldor Geral Dom Fran- o Santo Reformador

, que me-

cifco deCaftro, com aquellein- dia o quanto excedia o numero
cançavel zelo , com que fe fa- dos rebeldes aos obedientes , ti-

zia prefcnte cm todos os Santos nha já bem meditado
, que fó

Tríbunaes defte Reyno
,

que podia recorrer ao remédio da

era conveniente viíitarfe o de violência ; mas fobre fer contra

Coimbra; como Prelado, e co- o feu génio, tinha largas expe-

mo amigo, commetteo , e fiou riencias de que antes fomenta-

do Venerável Padre efta impor- va obftinados ,
que reduzia com^

tancia , como quem conhecia a prehendidos.

execução com que fedefembira- Chegado a Lisboa , achou

cava de todas. AíEm fahio defta Patentes do ReverendilIImo , o
com o credito que coftumava,e Meftre Frey Nicolao Rodulfo

com aquella expedição, quedéf- ( em cujo talento fe pezava bem
le a conhecer o pouco, que ha- a reputação, em que eftava na

via que emendar. Naô lhe fuc- Cúria o Meílre Frey João de

cedeo aífim na vifita , e reforma Vafconcellos ) para que viíltaí-

daquella Univerfidade
,
que lhe fe, e prefidiíTe ao Collegio de

commetteo elRey , informado Santo. Thomaz dos Hibernios,

de alguns abufos ,' e defmanchos, e o Mofteiro de Freiras da mef-

a que tinhao aberto caminho o ma naçaõ,hum, e outro daOr-
tempo, e o defcuido. Refiftia dem , e immediatos ao Geral,

o Servo de Deos
,
porque en- Tinha íido o Venerável Padre

tendia o defagrado com que p em Madrid o mais empenhado

haviaò de olhar huns, e outros, padrinho
,
que; reconheceo oíeu

os delinquentes , e os juítifica- defamparo ,
quando higindo ao

dos; eftes, porque em qualquer levantado cutelo da hereíia , fe

reparo fupporiaõ a fua innocen- retirara a Hefpanha , e dahi a

cia injuriada ; aquelles
,
por te- Portugal

,
por conceílaõ , e en\

rem já a relaxação por nature- tempo de Filippe IV. Aílím acei-

za: mas nada aproveitou á re- tou eíla obrigação com taó go-

pugnancia ; entrou na viílta. Po- ílofo deívclo , como quem já cor

rém nao valeo nella aquellc ani-> nhecia huns tao bem afortunados

mo defpido de refpeitos,,appli- filhos da Fe, e da Religião de

cado fó ao intereíTe commum, S. Domingos, que entre a bra-

e beneficio dos eftudos, e Eftu- veza dos infiéis de feus paizes

dantes
,
para que naõ começalTe contarão dentro de hum anno

mais
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rnais de cento e feíTenta Marty- vor, e as cartas cheas de hon-

res , criados os mais delles neáe ras , e promeíTas , aífim dobra-

GoUegio
,
para verdadeiros pro- raõ a pena , affim quebrarão ò

mulgadores do Evangelho , a coração ao Servo de Deos, que

cujas aras , depois de incriveis bem entendeo
, que era permif-

perfeguiçoens , como conftan- fao fua aprovar fua paciência
^

cias, confagraraó as vidas. A e examinar liia conftancia. Mas
de fuás patricias , fepultadas naò foy eíla menos, que aconi

com Chrifto no fagrado Moftei- que reíiftio á oíFerta de Miran-

ro do Bom SucceíTo , aflím he da ; e valendo-fe do mefmo efty-

toda para o Ceo
,
que fem cora- lo na repoíta , e na efcuía , ac-

mercio humano , nem a mais le- crefcentou : Qtie já os annos o

ve noticia, as faz tratáveis com achavaÕ mais defenganadoj e que

a terra. Aílim fao eftimado fe- feria de/graça
,
que fe lhe dobraf-

gredo para feu Efpoío , como fe o conhecimento
,
para fe arre-

íeu Efpofo o feu único fegre- pender de hum bom propofito. Que
do. Se eftes fe conquiftarem ain- o que tinha feito de viver ^ e mor-

da a diligencias do preceito ,
rer em humildade religiofa ^ tinha

naô faltará matéria para mais jd tantas raizes
,
que fá abrindo*

larga eícritura , arrimando a eíla lhe a cova , lhas poderiao arran-

o lugar , em que as pôde hof- car. Que Sua Magejiade em pre^

pedar o noífo trabalho , obriga- mio do bem que defejara fervillo ^

do da liberalidade com que lho lhe concedejfe a mercê de fe efque*

premi ttio eíte Reyno. cer delle para as de tanto pezo
;

Mas naó quiz o Ceo, que que ajjlm fe confeguiamuito^ ficar

o Servo de Deos participaíTe Sua Magejiade bem fervido ^ a di*

eíla dilicia fcm fe lhe feguir o gnidade menos queixofa , e a fua
mayor fufto

,
que lhe podia aí- confciencia quieta,

íaltar o defcanço. Lograva já E quem nao peza eíta rcfo-

defembaraçadamente delle no luçao , tao defpida das paixoens

canto da fua cella
,
por ter aca- da natureza ! O que deixava o

bado de governar a Província

;

Venerável Padre naó era já o
mas os feus merecimentos bem- Bifpado de Miranda, era aCa-
quiílos , como bem experimen- deira de Braga , Morgada da
tados , aílim o levavaõ á memo- Igreja na EccleliaUica Monar-
ria delRey, que havendo de pro- chia das Hefpanhas , e Prima-

ver o Arcebifpado de Braga, íia delias , reílaurada , ou de-

Ihe occorreo logo o Meílre Fr. fendida pelo íeu grande Arce-

Joaó com o grande intereífe de bifpo Dom Ffey Bartholomeu
poupar confulras, erefolverel- dos Martyres , aíliítindo em
colhas. Chegoulhe a notiaia da Trento em tempo do Papa Pio
que delle tinha feito elRey

,
IV. Efta era a oíFerta , a que

que muy pago defte acerto
^ voltava as coílas, c o grave pe-

(
porque o nao fufpendeíTe ai- zo a que fogia com os hom-

gum embaraço ) lhe fazia íaber, bros oMeílre Freyjoaó deVaí-
que o defpacho das Bulias cor- concellos

,
por naó defpir huma

ria por feu Real cui'^ado , e di- mortalha , e por naó deixar a
ligcncia , de que o Pontifíce já eftrcita prizaó de huma cella.

tinha noticia. Eilc íingular fa- lílo era o que fó deixava , mas
Part. IV. M ii inda
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inda avaliava por favor o acei- na de Caftro, filha dos Condes
tarem-lhe a eícufa» Ventiirofo de Bafto. Aqiielle

, que confa-

leculo , em que fc acharão Va- grando fetis bens áquelle Santo
roens

,
que aborreciaô honras ; edifício , veílio o habito de S.

e votos ,
que fó as davaó aos Domingos , bufcando em o feii

que as aborreciaô ! Convento de Bemfica a viva

,

i' •
e venturofa fepultura de huma

^ C A P I T U L O XX. cella. A GondeíTa
,
que levan-

tando os muros , em que gaíla-

Recolhe-fe ao Mojleiro do Sacra- ra o que poíTuia , foy a primei-
mento como feu Vigário. Da- ra, que do diluvio da terra fe

fe conta das virtudes em que recolheo áquella arcaj que fa-

mais fe efmerou. TocaÕ-fe ai- bricara. Fique o efclarecido ef-

gunsfuccejfos prodigiofos em con^ quadrao das- que afeguiraõ, pa-

finmaçaâ. ra o lugar que lhe permitte a
^^^;. dillribuiçaõ delta efcritura

j
que

R Enunciadas , on defpedi- fempre fora o primeiro , fe en-

das duas Mitras , e reco- trarão a votos os merecimen-
Ihido ao canto da fua cclla , tos.

ellava o Venerável Padre gozan- Eíla vivenda , e efta compa-
do aquelle defcanço

,
que a fa- nhia efcolheo o Venerável Pa-.

grada ambição das virtudes co- dre, fatisfazendo os fantos de-

bica para íeu continuo defafo- fejos de o verem na fua aquel-

cego , e exercicio, quando va- las fubditas , a que a femelhan-

gando a Vigairaria do Sacra- ça das virtudes reconhecia filhas;

mento , de que fahio para Len- naõ experimentarão nelle me-
te de Prima da Univerfidade o nos, que amor de pay , appli-

Meílre Frey André de Santo cando-lhes o Venerável Padre as

Thomaz , começou a convidar fuás rendas para ajuda de feu

a feu efpirito á companhia da- luftento ; e as que achou na Ca-
quelles

, que habitavaô , e hoje fa, com groíTos dotes, que ac-

habitaó aquelle Sacrário Domi- crefceraõ , melhorou no gafto,

nicano. He cíle lugar a todas por querer melhorar o Moftei-

as luzes da mayor reputação , ro da Igreja, fabricando em fua

pelos fogeitos
, que fempre o idéa ( fecunda pelas noticias,

occuparaó ., e pelas íubditas
,

que tinha adquirido de archite-.

que nelle fe dominaõ. Pelos Pre- aura ) o novo defempenho, que
lados, porque deMellres, Pro- hoje fe vê bem avaliado da arte,

vinciaes , e Inquifidores
, paíTaò a e merecido do aceyo daquelles

elta occupaçaõ
;
pelas fubditas, eípiritos caílos

,
que por fer o

porque fobre a eílreita , e viva Sacramento Pa6 de Anjos , lhe

obfervancia em que eltaó natu- adereçaô , e ornaó aquella Ca-
rahzadas, fobrefahe o efcolhido fa, e Mefa com a mayor decen-

da nobreza
, que tem trocado , cia

, que fe pode alcançar na
e cada dia troca em Santo pala- terra. Aqui fe empenhou , edef-

cio . aquellas fagradas paredes, empenhou o defvelo do Santa
desde fcus primeiros fundado- Prelado, vendo em pouco tem-
res o Conde de Vimiofo Dom po fubir as fagradas paredes , e

Luiz de Portugal , eDonaJoa- conduirfe huma obra, que en-

i^mn tra
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tra a fazer numero com as mais de Deos na troca

,
quando ao

regulares de Lisboa
,
podendo defpedirfe , o tomou na ma5^

dizer a íiia piedade, e fciencia^ mas naõ opaíTou á cabeça, porí-

tJt íapiês o que o Mellre das Gentes aos que ao fahír da porta
,
pegandé

archite. do Corintho : Eu dey a traça, no do companheiro
( que pouco

ôus hm- Q comecey a levantar os alicer- fe melhorava ao fcu antigo )

ponirT ^^ ^ ^^^ fabrica-, como fabio lhe poz na maô o novo.

ftdCorint. Architcflo. Naô lhe fuccedia menos com
3. 10. Começou aqui o Venerável o calçado; e pode moftrallo huni

Padrie á fer todo de Deos
,
pelo fucceífo

, que fe haõ eftranhará

defembaraço de negócios, como por miudeza, pelo muito que
fempre o fora por fervor de de- inculca de fua pobreza Apofto-

fejos ; eftes o faziao arder em liça. Caminhava fempre o Ve-
taõ vivas lavaredas de amor de nerável Padre a pé; levantoufe

Deos , que para defafogo dalma o dia
,
que por ordem delRey

parece, que fe valia da defnu- havia de partir para Coimbra
dez da pobreza. Tao eftreita como feU Viíitador ^ eReforma-
era a que abraçava

,
que logo fe dor ; e advertirido-lhe o compa-

Ihé divifava , ou no defpido dâ nheiro
,
que quem havia dê ca-

cellaj ou no veítido íingelo , e minhar a pé naô tinha fapatos^

talvez remendado , de que ufa- que gaftos , e rotos ò deixariao

Va. O chapeo eftava já taõ dcs- a poucas horas de caminho, in-

figurado , e rendido com o tem- ftavaô os que alli fe acharão

,

po
, que reparandolhe nelle em que compráífe outros : refolveoj

huma occaílaò fua cunhada a que fe chamalFe hum fapateiro;

Condefla de Figueiró, Ihé deu que com qualquer concerto na-

dinheiro para oiitro; Aceitou o quelles Velhos, fe efcufavaoga-

Servo de Deos a elmola , e en- lio de huns novos. Veyo o offi-

tendendo
, que ainda a fua ne- ciai , e em quanto lhos reparou^

ceílldade naõ merecia efte nome, inda que á cufta de muitos re-

âo fahir-da porta , a repartio mendos , teve os pés íobre hu-

com hurts pobres, que achou a ma cortiça, efperando
, que fó

ella. Succedeo repetir a viíita
,

lhos cobri íTe a fua pobreza. Fer-

k
e perguntando-lhe a CondelTa mofos pés, que hiao a dar paA
pela compra j lhe explicou o fos para pacificar ânimos , e de- >-. r

fterrar abufos ! Eftes eraó os ata- rmir
uam

eftylo, porque a melhorara. Tor- fterrar abufos ! Eftes eraó os ata- pulchrí

nou a CondeíTa a refazei lo para vios , com que a fua humildade pedes ariw

fegunda ; voltou para Cafa , e fe enfeitava aos olhos de todos, ^^uncun-

encontrando huns pobres, tor- para dizer com as acçoens com p^^jicá-

nou a efqUecerfe de íi, por fe que fempre a teftemunhou, naõ tis pacéj

lembrar delles. Deixou-lhes nas havendo nenhuma em fua vida^ annunci-

ináosodinheiro.Soubeo-oaCon- que a naõ tiveífe por alma. *"^'^,^?"

i/Y* virt' / ^^ r n ir num.llaii
delia ; nao delconhccia o lanto O melmo teítemunho fe en- ^2. 7.

contrato, mas parecialhe inde- contrava na cella , taõ nua, e

cente otratarfe por aquelle efty- defpida, como a que naõ tinha

lo huma peíToa de tanta autho- mais fervcntia^ que a de fepul- ^

ridade. Aífentou com feus cria- tura. Nella aílim em Bemfica^
dos

, que lhe compraíTem hum como em Lisboa ( fendo buí'ca-

chapeo» Naõ reparou o fervo do do mais illullre delia
,
que

i'0 6om
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com o motivo de parentefco, ou e mais ferviço da Cafa, dizeii*

(ia devoção , lhe entrava pela do
( por fe terem conta de mais

porta ) coftiimava tomar em pé inútil carga ) que naõ havia de

0S vilitas, por fe naõ acharem fervir fo de acarretar terra de

alli mais que duas cadeiras de Bemfica a Lisboa. Em chegando
pao para agafalhallas. Engana- a ella , fe apeava, entendendo ^ -nrjí ?

raõfe alguns dos parentes mais que o mais parecia fauílo , e naô
chegados ,

que naõ leria volun- remédio.

taria aquella pobreza ; manda- Aífim naõ deixava paíFar ac-

ij-aõ-lhe ornar decentemente a çaõ, em que a humildade, quan-
cella ; defpio-a logo para veftir do a naõ podeíTe ter toda , nao
xaos pobres as paredes de Ghri- íicafíe com a melhor parte del-

llo. A cama humas taboas nuas, la. Era Prior de Bemfica , e co-

duras, e mal polidas, cubertas mo Salomão daquelle Santuário,

de groífas mantas , conveniente zelava o feu aceyo. Ordenava
àgafalho para quem antes queria ao Meftre , que com os feus No-
deípedir, que convidar o defcan* viços vi eíTe varrer, e alimpar a
ço. Taõ inmiigo delle , fugia as Igreja ; e vendo talvez

, que tar-

occafioens de o poder ter em davaõ como occupados no con-
nada da vida , que doendo-fe o tinuo exercicio do noviciado

,

Bifpo Inquilidor Geral Dom naõ lhe fofria o coração fiar aos
Prancifco de Gaftro defeusgran- Leigos , e aos moços aquella

,des, econtinuos achaques, edo diligencia; pegava em humava-
mal

,
que podia convalecer dei- çoura , e acompanhava-os nella.

les no longo caminho, que de Nefte eftado o acharão muitas
Bemfica a Lisboa pizava todos vezes fendo Prior, Provincial,

os dias
, ( que como Inquifidor, Pregador delRey , e Inquifidor,

^inha aílíílir ao feu Tribunal ) os Fidalgos , os Senhores , e os

Jhe mandou dar huma mulla , Miniítros do Santo Tribunal ,

que lhe facilitafle ajornada. Ef- vendo-o acompanhar a Gommu-
cuíoufe o fervo de Deos, fem nidade no varrer do Dormito-
que fua indifpofiçaõ , nem os rio ( demonftraçaõ humilde de
rogos de quem lhe fazia a olFer- noíFa Religião fagrada , ufada

t2Ly baílaflem a reduzillo áquel- huma vez na femana, e taõ re-

la conveniência. Houve de dar- ligiofamente abraçada de todos,

fe por fentido , e aggravado o que os Prelados faõ os primei-

Inquifidor Geral , e interpondo ros ) Pouco era ifto : o que pa-

todo feu valimento , vio>feoVe- recia mais era a fagrada ambi-

neravel Padr^ obrigado a ceder çaõ, com que o Venerável Pa-

de fua aufteridade ; mas repa- dre naõ deixava pafiar hum lan-

rando em que a mulla trazia çe de abatimento, pelos mayo-
mais authorizados arreyos, que res refpeitos do Mundo. Aífim

os que os que convinhaõ a huma fazia efperar a vifita até fe def-

carruagem , que fe aceitava por occupar com a Gommunidade

,

força , e fe havia de ufar por deixando a todos , antes que
neceífidade, lhos mandou tirar, queixofos , edificados. Em quan-

c pôr huma cella velha , appli- to aífiftio em Coimbra , vifitan-

caiido a os dias que fe naõ íer- do a Inquifiçaõ, ou a Univerfi^

yia delia, ás cargas de lenha, dade, nag permittio a Miniítro,

ou

•um
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ou à peflba alguma de mais , ou fem caberlhe o coração no pei-

menos Tuppoíiçaõ
,
que o acom- to , lhe rebentava pelos olhos

panhaíTe ; ou por aborrecer a li- em grolTas lagrimas , a que fia-

fonja , ou por fugir a íingulari- va os júbilos como a mudas lin-

dade ; ou porque olhava para guas. Acodia logo á fuaCadei-

huma coufa 5 e outra, comover* ra , ás obras do Convento , ou

dadeiro humilde. ás funçoens da Gommunidade

;

Como o naó fabe fer fenao o mais oração : breve defcanço

o mais confiimmado na virtude, antes de Matinas, depois delias

exadlo , e único era o Venerável menos; em humas nuas taboas

Padre na regular obfervancia

,

nunca podia fer muito , inda que

a que de taõ poucos annos con- lho diípeníaíTeo tempo. Em to-

fagrara fua vida , defempenhan- do continuou o Coro nodlurno

,

do nclla o exemplar mais vivo

,

fem que o embaraçaíTem as pre-

a que podia olhar o efpirito cifas occupaçoens
,

que o fer

mais reformado. O jejum das InquiUdor, Provincial, e Pré-

Conftituiçocns , dilatado desde gador- delRey coftuma trazer

Santa Cruz de Setembro até a comíigo. A efta exacçaó de vi-

Paíchoa da Refurreiçaô , obfer-» da fe accrefcentavaó as difcipli-

vou aíllm indifpenfavel,quenem nas de fangue, os cilicies afpe-

os achaques lhe aconfelharao as ros , naó fiando íó o defabri-

quebras delle. Da pobre reçao, mento com que fe tratava ao

que fe lhe punha na mefa, af- groíTeiro , e efquivo da túnica

íim erao os pobres quotidianos de eftamenha
,
que ( ainda gra-

acrédores
,
que fempre le con- vementé enfermo ) fó o precei-

tentava com a menor, e pevor to do Prelado lhe fazia trocar

parte delia , fazendo-o com mais por linho*

eftreiteza na Qiiarefma, em que A fua inteira obfervancia a-

o feu prato naó paíTava de hu- companhava huma fe viva , hu-

mas hervas. Muitas vezes, que ma efperança íirme, huma cari-

o melhorava de regalo , era hum dade ardente. O feu grande, o
pouco de paó molhado em agua feu contmuo defvelo era a de^

quente, com hum fio de azeite; cencia no culto Divino. Tuda
mas efta pitança era a com que para efte emprego lhe parecia

contentava o trabalho de hum pouco. Aílim cõm animo largo,

dia inteiro
, quando o gaílava e liberal ornou, e polio feu Con^

era Lisboa, recolhendo-fe ánoi- vento de Bemficâ com o mais

te a Bemfica , cançado da aíH- fele£lo , a que antes parece
,
que

ftencia do Tribunal, e de ou- podiaó chegar os milagres, que

trás importâncias de igual pezo. as poíFes. Qiiadros da melhor

Levando naquelle tempo o de maó
, que entaó reconhecia o

Prior por muitos annos , aífim pincel , lhe ornarão as Capel-

trazia as horas medidas , que las,etaó prodigiofas efculturas

aíliftindo a coufas muy divcrfas
,

lhe occuparaó os nichos das duas

naó lhe faltava tempo para to- do Cruzeiro
, ( que faó hum

das. De manhaa antes de Pri- Chrifto eípirando na Cruz , e

ma oraçaó, depois Coro, logo huma Senhora do Rofario ) Que
MiíTa celebrada com tanta fuavi-^ ainda fe naó deixarão imitar dos

dadc , e doçura de efpirito
, que mais peritos , como fc vera ad-

mira-
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miradas de todos. Aílim traba- dou o Venerável Padre, que fe

Ihoii , c confeguio o Venerável cozeíTe mais paõ , e que fe acu-

Padre na proporção , no ornato, diíTe ao defamparo ; começou a

e noaceyo daquellalgreja 5 hum correr todo aquclle contorno

breve Ceo na terra ; e porque com as noticias do bom agafa-

nelle íe eícutaílém em todo o lho. Era de pobres o celleiro

tempo poíUvel louvores a Dcos, do Convento
,

que coftumava

ordenou, que a Coros fe rezai- proverfe mais de efmolas
, que

fe pelos Religiofos no fim de de rendas ; faltavalhe aquel-

Completas o Roíario, reparti- le anno ( pòr experimentarem
do em terços pelos dias da fe- o mefmo cm luas cafas ) a com
mana. O mefmo inventou no que o Correyo mor , e o Arce-
Moíteiro do Sacramento; con- bifpo de Lisboa acodiaó áquel-

i
tiniiâ-fe Gom fervor em huma, la. Tinha medido o que íe po-

e outra parte. Defte commer- dia dar ( e já ao Convento fal-

cio continuo que tinha com Deos, taria para comer ) o Pade Frey
e com o que lhe tocava , lhe Lourenço das Chagas

,
que ti-

naícia hum vivo , e feguro co- iiha a íeu cargo o celleiro. Re-
nhecimento

,
que enfmúdo da correo ao Prior

,
propozlhe a

experiência 5 fó a Deos levava falta, com que já o ameaçava 6
fua efperança , fiando tanto de largo , e continuo da efmola

,

fua -Divina Providencia
,
que concluindo, que naó acabariaõ

nunca emprendeo coufa
,
que nao já o aniTo fem ella. Efcutou-o

viíTe; com ella , naó fó conclui- o fervo de Deos com animo, e
da , mas ainda continuada , aífim roílo focegado , e refpondeo-

na 'fabrica 'de Bemfica, donde lhe: Padre Frey Lourenço naÕ a-

rara vez chegou fem falta de froiixe nas efmolas , alargue a

dinheiro 'ôldia de pagar aos jor- maÕyfem olhar para o trigo
,
que

naleiros^e nunca fe acabou fem nem tendo-o nós j ha de faltar aos

os mandai* pagos. Eftes os ef- pobres ^ nem tendo a Deos ^ nos

feitos de faa' firme efperança
;

ha de faltar a nós, Foy cafo no-

e daqui o atearfe em feu cora- tavel, 'e que chegou a efcutar-

çaó a mais viva chamma da ca- fe nos Púlpitos
,
que continuan-

ridade; ' 'no í^>íi> c.bo do na Portaria , e com peíToas

f'« .14 Apertou a eíleReyno o cruel particulares, a que apertou a mef-

cerco da fome , com' qtie o bra- ma neceílidade, o remédio del-

ço da Divina juftiça o quiz ca- las , até fe defconhecer a fome

,

ítigar por aquelles annos. Acha- nunca faltou trigo no celleiro,

vaie Prior em Bemfica o Vene- e naó-fó chegou j mas fobejou

ravel Padre, crefcia na Portaria ao novo. e. -

o mimero dos pobres ,( que ne- Mas ríà"^ parou aquellainéx-

íla occafiaó fempre as Religio- tinguivel fede de íua caridade

ens faÕ os piedofos Pelicanos
,

em luftentar os pobres , paíFou
.

que do que fe tiraó aofuftento, a veftillos ; e para os veftir a

alimcntaõ os pobres- de- Chriílo, clles , fe deípio afi. Era Inqui-

quando os ricos ,e|^f'odcròíos fidor, mas aíííília em Bemfica,

fechaó -naõ fó'as portà« , e as' que foy» fempre^ o appetecido

entranhas, mas ainda os ou vidoS' centro de féu efpirite. PaíTava

í^o brado das miferias. ) Man- todos os dias a Lisboa. Repa-^
' rou
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roa o Prior

(
que era entaõFr. quelle ethna da caridade. Man-

António dos Reys ) pela noti- dou ao companheiro
,
que com

cia que tinha , naõ fb das alfayas toda a preíTa foíTe pedir licença

de fua cella , mas da roupa que ao Prior
,
para agafalhar aquel-

veftia ,
que para as grandes gia- le pobre com a fua cafaca

,
por-

das , com que aquelle Inverno fa- que fem acodir áquelle delam?

zia intratáveis as raanhãas, eas paro, ncmfahiria da porta, nem
eftradas, era débil , ou nenhu-

ma a reíiftcncia
,
que lhe podia

fazer huma túnica velha , e hu-

ma capa gaftada. DiíTelhe o bom

locegaria a fua confciencia. Che-
gou o Prior admirado a exami-

nar o motivo da fupplíca , e

achou ao fervo de Deos tanto

Prior
,

que feria razaó , repa- mais trefpaíTado da laftima
,
que

rando a fua debilidade ao tra- o pobre da chuva
, que enten-

balho , e ao tempo , fazerlhe deo
,
que mais neceífitava o Pa-

huns interiores, que o abrigai- dre de deípir a cafaca
,
que o

fem contra elle ; e refpondendo pobre de veílilla. Aúím as mui-

o Venerável Padre, que graças tas aguas naõ poderão extinguir,

a Deos inda tinha com que fe mas atear a caridade
,

que nao

cobriíTe, que melhor fora appli- á de pequenas chuvas, mas nem
callos a mayor neceílidade, nao á de caudelofos rios pode co-

fe deu por defpedido o Prior, brir feus incêndios. Naó temia

antes mandando logo fazer hu- os aífaltos da agua, e do frio,

ma cafaca de pano aíTaz groffei- quem por defender fa outrem,

ro , lha mandou levar á cella. os queria efperar a peito defcu-

Recufou o fervo de Deos a of- berto. Veyo o Prior na licença

ferta , inculcando adonde feria de. que déífe a cafaca. Reco-

mais bem empregada. Conhecia Iheo-fe a defpilla , trouxe-a com
o Prior, que para vencer naquel- preíFa, entregou-a com anciã;

les particulares a fua inteireza, antes pareceo
,
que a reftituía,

nao havia mais que huma valia» do que que a dava. Caminhou
Mandoulhe

, que a veíliíTe por contente para Lisboa,

obediência. Beijou-a , e veftio-a; Continuo era o Venerável
mas naõ lhe durou muito a ga- Padre neíle defvelo com os po-

la; paíTados poucos dias, cíie- bres, veftindo a muitos, e en-

gava á Portaria huma manhãa a tre elles a eíle
, que agora o dei-

efperar, que a chuva lhe déífe xoudcfpido. Mas como também
lugar para fc pôr a caminho pa- a pobreza fe naõ livrou de ge-

ra a fua occupaçaõ do Tribunal, nero de contrato, vendia efte o
vinha a efte mefmo tempo fu- veftido, c tornava a apparecer-

gindo a elle hum pobre taó ro- lhe em forma de grangear ou-

to, e defpido
,
que o foccorro tro. Reparou nelle o compa-

do tilheiro
,
que eftava junto á nheiro do Venerável Padre , e

Portaria , foy a fua camiza , e reprehendendo-o com a afpere-

a fua capa. Eftava a manhãa, za que merecia, quem com ca-

fobre chuvofa , enregelada , c pa de miferia
,
queria cobrir ,

defabrida. Fazia precifa a lafti- e diflímular a eftafa , o defpedio

ma no defabrigo do miferavel. da efmola como merecia fua ma-

Menos efpeílaculo fora baítante licia ; mas naõ o confentio o fer-

as entranhas da- vo de Deos , e eftranhando-o

Aqnae
multac

non po-
tucrunt

extingue-

re chari-

tatem.

Nec flu-

mina
obruent

illam.

a enternecer
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mihi
j

quod au-

tein ha-

beo , hoc

tibi do.
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muito ao companheiro, lhe dif- í2bo
-,
porque retirando-íeahuma

fe: Qjie quem recebia no pohre j logea , defpio com prefteza os

era De^s
,
porque nunca fe perdef- calçoens , e entregou-os ao po-

fe o que Je déjfe ao pobre. Qtie bre, andando fem elies até que
€lle naquelle favorecia a miferia ^ fe lhe fizeraò outros

, que vcília

€ naÕ a callaçaria. Oiie a carida- antes como quem fe aparei liava

de naõ era tribunal de reprehen- para outro encontro
,
que por

dery mas de remediar. Que a ef- guarneceríe contra a inclemcn-
mola era 'aquelle rio impetuofo ^ cia do Inverno.

que rega a Cidade de Deos , a Mas reparando
, que o tra-

congregaçao dos Fieis ^ everdadei- tar dos pobres naõ havia de ler

ros pobres
;
que fempre em fi he efquecendo-fe de que o era, re-

limpo , e puro , inda que o aqiie- folveo-fe a impetrar do Pontifi-

duão feja tofco ^ e pouco propor- ce Urbano VIII. hum Breve,
cionado. Aífim naó fabia o fer- com que fem efcrupulo podeífe

vo de Deos , nem prefumir mal, alargar a mao a repartir com
nem deixar de fazer bem. fabricas Sagradas, ecomosfeus

Efta anciã caritativa o defen- pobres o que lhe rendiao os lu*

tranhava -aílim com os neceífi- gares, que occupava, o que el-

tados
,
que fem fe perdoar a li le grangeava pela fua prédica ,

mefmo , nem o que lhe era pre- o que lhe davaõ fua irmaa , e
çifo eftava com ellefeguro, mais outras fenhoras como a theíou-

que em quanto lho permittia a reiro dos pobres, emprego, que
fupplica da pobreza. Viíitando aífim reconheceo , e eítimounel-
(â Província , mandou dar hum le a Mageítade de Filippe IV.
habito de dous que lavava , a que eftando em Madrid , lhe

hum pobre
,
que meyo defpido mandou dar certa fomma de di-

o apanhou na eílrada fem di- nheiro , entendendo a lifonja
^

nheiro,fentenciando-íe em quan- que fazia á fua caridade, em
to andou naquella occupaçaó lhe dar para difpender

;
graça,

a pedir hum habito de empre- que o Venerável Padre avaliou

ftimo , cm quanto fe havia de por único intereífe , íendo taõ

lavar o que trazia no corpo
,

pouco deliro no de qualquer ca-

desfígurado do mao trato do bedal
, que fe affirmadellc, que

caminho. Foy iíto pouco. Hia inda ignorava a valia de hum
para a Inquiíiçao huma manhãa toítaô. Tinha hum Religiofo

defabrida , chegoufe a elle hum por feu particular depoíitario
;

raiferavel pouco enroupado, ef- efte arrecadava, e difpendiaj e

cutou a fupplica, que lhe fazia fe o Venerável Padre queria al-

enternecido , voltou ao compa- guma vez fer o difpenfeiro de
nheiro

, que era Frey Gafpar algumas efmolas
, pedia

, que
da Sylva, achara6-fc ambos in- lhe embrulhaíTe o dinheiro em
capazes de remediallo. Poderá diverfos papeis

,
podo-lhe a fom-

refponderlhe o Venerável Pa- ma do que continhaõ ; aífim fe-

drei,' 1© que em companhia de chados , os palFava ás mãos da

JoaÔ diíFcra Pedro ao Paraliti- pobreza , como quem lhe nao
CO, que lhes pedio a efmola á conhecia outra íervcntia. Aqq^v^

Tpoxt^áoTQm'^\o\ Naõ tenhopra- to homem, que lhe arrecadava

íw', nem (^mo^ mas doute o que te-' a renda de Inquifidor , tinha da*

do
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do permiíTao

,
para que acodiíTe va na Igreja; mas vendo acon*

a alguma necelÉdade , que fe lhe ftancia com que continuando

offereceíTe. Trazia efte em tem- feus exercícios , lhe defprezava

po determinado o refto , e o rol

da defpeza , mas nunca pode
obrigar ao Venerável Padre a

que lhe puzeíTe os olhos
,
per-

guntando-lhe fó a diligencia
,

com que acodira aos apertos

,

como quem tinha já aíTentado ,

os medos , e os terremotos
,

huma noite
, que tinha provado

toda fuainduftria , íem mais fru-

to
,
que conhecella ociofa , fe

atreveo a maltratar o íervo de
Deos com taô duros ,e peza-»

dos golpes
,
que iefta foy fera

que aquella fazenda era dos po- duvida a origem de fuás gran-

brcs , e que o que alli podia ha- des enfermidades , a juizo dos
ver de novo , era a promptidaò que tiveraó efta noticia , e ob-

'^
^* fervaraa a fua indifpofíçaó de-

pois delia-. Naó quebrou aqui a
internai fúria, que no fofri meni-

no difpendio.

CAPITULO XXI.

Cafos prodigiofos ', que continuaõ

o argumento de fua 'virtude.

' Cahe em huma grave enfermi-

dade \ origina-fe delia fua mor-

te.

jfJL
Sfim fe hía remontando o

Venerável Padre fobre a

to do fervo de Deos fe vio no-

vamente injuriada. Tratou de
provar a. maô em traça, de que
em íi tinha experiência

;
quiz

que a vaidade foífe todo o tro-

peço daquella fegurança.

Carregadas as nuvens , co-

mo ameaçando dilúvios , delcom-

pofto , e profiado o vento , como
terra , aligeirando-fe com o ar- promettendo tempeftades, bruf-

tificio de lhe ir deixando o que co, e delabrido amanheceohum
ella lhe hia oíFerecendo, depoíi- dia , em que o Venerável Pa-

tando nas mãos dos pobres o dre com mayor importância ha-

pezo da prata, e do ouro, para via de fahir de Bemfica á obrí-

que fem eífe embaraço fe aviíi- gaçaõ do feu Tribunal. Era
nhaíTe ao Ceo , feu fufpirado nelle tempo leu companhei-
centro. Aílim pobre , e abatido ro o Padre Frey João das Ne-
a fervo dos pobres, parece que ves ; elle , e Jeronymo Corrêa^

fe remontava ícu elpirito, con- ( iníigne entalhador
,
que aíllftia

fumidas no fogo da caridade as nefta occaíiaõ ao aífentar o reta-

penfoens do corpo. Mas naõ fo- bolo na Capella mor do Con-
fre o pay da inveja o ver que vento ) por lhe pedir o Venera-

outros fobem , por donde elle vel Padre hum efcravo, que lhe

cahio
;
que fubaõ por abateríè

,

levaífe a bolça dos papeis , co-

como elle cahio por remontaríe. meçarao a pedirihe , e logo a

AíCm começou a bufcar cami- proteftarihe
,
que nao eftava dia

nbos, que turbaíTem ao Venera- para aquella jornada ; menos pa-

vel Padre o focego de feu efpi- ra arrifcar huma faude taó pe-

rito , e em varias occaíioens fup- rigofa como a fua. Naõ valeo

poz o confeguiria, aíTuftando-o, nada, puzera6-fe a caminho pa-

le orava na cella, com golpes ra Lisboa; nem chegarão a ella

na porta; e com defu fado eílron- fem que as nuvens fe defataífem

do em todo o Mofteiro, fe fica- em huma chuva íòbre groíTa ,

Part. IV. N ii taó



100 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos,
taóprofiada, que durando todo dre, e tocandolhe os veftidos

,

o dia, nem ao declinar delle o os examinou enxutos. O mef-

fez a tempeftade. Naô havia de mo exame fizeraõ Frey Joaõdas
ficar a Venerável Padre, nem Neves,

(
que fe achava trafpaf-

ainda por mais urgente motivo, fado da agua de todo o cami-

fóra do feu Convento. Refol- nho ) eomefmo Porteiro; efte,

veo-fe com o companheiro, pu- que eftava ouvindo a chuva, a-

zeraõ íe a caminho. Já noite quelle, que a ellava examinan-
' cerrada chegarão á Portaria ; to- do na fua Capa ; e todos trez

caraõ a quelhe abriíTem a por- taô mudos de aíTombrados , c
ta. PaíTeava a eíle tempo no taô extáticos de convencidos,
Clauftro Jeronymo Corrêa , ef- que dcraó lugar a que o fervo
perando que ferenaíTe algum in- de Deos atalhando nova expe-
ftante, parapaíFar, como coftu- riencia , fe recolheíTe ao canto
mava , a agaíalharfe na quinta da fua cella.

dos Loureiros
, que fem meter Mas naô lhe valeo a retira-

em meyxí mais que huma pe* da
,
porque o inimigo

,
que o

quena lameda , a fica fenhorean- via fugir o encontro da vaida-

do a breve diftancia^ do Con- de, naô defconfiava de que ain-

irento
; ( hoje Cafa de prazer da na publicidade do fucceíTo o

dtísMarquezes da Fronteira ,íe poderiaô ir pondo de cerco,
o mais viftofo , e celebrado re- Naô dilatou a experiência. Re-
tiro

, que reconhece efte Reyno, colhia-fe o Venerável Padre ao
e ainda nos eítranhos fe lhe naô cerrar da noite em huma das
nega o lugar entre os mais fa- feguintes para o Convento, e
moios ) mas naô fe atrevia o chegando com feu companheiro
Corrêa a palTar ainda taô breve á ponte

, que dá paíTo para el-

dnítancia ; tanta , e taô continua- le , vio que nella fe lhe atravef-

daiera a chuva ! Ouvio tocar á fava hum homem
,
que deten-

Portaria ; chegou com o Portei- do-o , lhe perguntou fe era da-

XQ a examinar quem era, eVen- quelle Convento? E naô efpe-

do entrar ao Venerável Padre rando repoíla , continuou : i)/-

(* como mimofo , e favorecido zem
,
que o Padre Frey J^oao de

feu ) fe chegou a elle, e com Vafconcellos he taÕ virtuofo ^ qtie

verdadeira, ecompaílíva queixa 'veyo pela chuva fem fe molhar}

lhe diíle : Por certo meu Padre Naô eftranhava ofervo de Deos
Mejire ^ que género foy de temert- as aftucias de feu inimigo, co-

dade fahir Foffa Paternidade de nheceo o aíTalto , e voltando as

Lisboa com tal agua\ porque ain- coftas , diíTe a feu companheiro
da nos mais robu/los parecera lou- (

que nefta occafiaô era o Padre
eura. Efcutou-o com focego o Frey Gafpar da Sylva ) : Padre
fervo de Deos, ecomo admira- vamos de prejfa^ que afemelhan^
do do que lhe ouvia , refpon- te pergunta

, fd o naÕ dalla hg

deo formães palavras com fegu- reprfia. Sem efperar alguma
,

ra fynceridade : Pois que} cho- defappareceo o homem; naô o
ve} Advertido o Corrêa, como defconheceo o Venerável Padre,

o que já eftava eníinado a naô nem o intento com que lhe lem-

duvidar do que poderia fer, fe brava aquella occaliaõ , em que
chegou mais ao Venerável Pa- a mais fegura virtude o naô eftá

das
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das traiçoens da vaidade ; mas toda a obra , ficavao os nichos

eftava fortalecido contra ellas na mais viftofa parte delia y
o fervo de Deos , devcndolhe ( porque acompanhando o re-

ilhiftraçoens mais fobidas
^
que mate do arco do meyo , ficaò

em duas occaíioens parece que defcançando íobre as quatro co-

fe virão defempenhadas ; nao lumnas emque elle fe fuílenta )

poderão eftas efconderfe a dili- e qualquer novidade
, quanto

gencias do Venerável Padre , mais hum defmancho , a def-

em cujo rciigiofo lilencio fica- compunha, e defproporcionava.

rao fepultados aquelles prodi- Na6 imaginavaõ remédio
, que

gios
,
que fua fanta modeftia , e naõ fofle perda. Affligiafe o

humildade profunda pode rou- Venerável Padre, que a via no

bar aos olhos , e aos aíTombros mais importante da obra ; mas
da piedade Chriftaa. Mas naõ bem conhecia

,
que na Gafa de

bailou efte recato a embaraçar Deos o mefmo Senhor devia

o muito, que havia que faber ; fer o mais empenhado; femdu*
naõ cabiaõ apertados na nuvem vida que iliuftrado , e fobindo

da diílímulaçaõ os rayos da vir- ao Ceo com efte penfamentOj

tude , fahiaõ a ferir nos olhos lhe propoz a fua magoa como
da experiência. petição do remédio; porque no

: Trabalhara com todo o def- meyo de tanta irrefoluçaõ man*
velo ,^ primor da arte o gran- dou

,
que levaífem acima as Ima*

de Entalliador Jeronymo Cor- gens. Pareceo aos officiaes loii*'/

rea ( de que diíTemos acima ) cura , naõ aflim ao Corrêa ; a-

o retabolo paraaCapella mayor quelles tinhaõ tocado a diificul-

de Bemfica. Mandara o Vene- dade com repetida experiência

;

ravel Padre obrar pelo melhor efte tinha mayor experiência de
KCculror

, que entaõ conhecia quem os mandava. Sobiraõ-fe

Hclpanha, duas Imagens de ha- em fim as Imagens, applicaraó-

mana eftatura, huma de NoíTo fe aos nichos, recolheraõ-íe nel-

Padre S. Dvomingos , outra de les naõ fó fem violência, com
S. Pedro Martyr, para fe ac- defembaraço , ficando na pro-

commodarem em dons nichos porção
,

que lhes podia dar a

abertos no mefmo retabolo. Ti- arte, e hoje admira a expenen-
nhaõ fe tomado as medidas, naõ cia.

devia de ler com taõ miúdo re- Naõ foy menor demonftra*

paro , como era precifo , traba*- çaõ das illuftraçoens , com que
Ihando-fe cm partes taõ diftan- Deos premiava o feu fervo, o
tes os nichos , e as Imagens

;
que lhe fucccdeo com o mefmo

aífim íahiraõ as Imagens mais Jeronymo Corrêa. Eralhe aíFei-

compridas hum palmo ,
que os coado o Venerável Padre,

(
por-

nichos. Aílíftia Jeronymo Cor- que lobre o fer eminente no que
rea nefta occafiiõ com os offi- pertencia á fua arte , era ho-

ciaes. Sobiraõ eftes huma , e mem lizo, de vida concertada,

outra vez , levando a medida; e confciencia limpa ) . Succe-

huma , e outra vez defceraõ deA deo enfermar gravemente ; naõ
enganados

,
que naõ havia mais valerão remédios , chegou aos

remédio, que romper os nichos, últimos defenganos. Naõ lhe

Era primorosa , e bera medida efquccia o boai amigo , tinha

expc'
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experiências

, que lho fegiiravaô neravel Padre , e depois o íuc-

~ rnelhor Medico
;
pezava em mais ceíTo o deíempenho delias, fem

a faiide do efpirito, para ella o falta da minima circunftancia ,

tinha guardado. Com todo o como depoz , e jurou o mefmo
encarecimento mandou pedirão Jeronymo Corrêa.

(Venerável Padre, que lhe per- Mas naó fó illuftrava Deos
mittiíTe a confolaçaó de o ver; ao feu fervo , defcobrindo-lhe

que bem fabia que era larga , e os fegredos de fua elevada Pro-

penofa a jornada , mas que te- vidência , também parece lhe

fia o alivio de fer a ultima. Sen- participava aquelle único privi-

tio o fervo de Deos a noticia, legio, que tem para íi reíerva-

porque fabia pezar a perda. Poz- do , conhecendo , e examinando
le logo a caminho , efquecendo- o inefcrutavel coração dos bo-

lhe o que tinha decuftofo; che- mens. Era o Venerável Padre
gou a cafa do enfermo, achou-o Vigário do Sacramento

,
paíTou

no extremo perigo, e taõ certo a Lisboa hum dos rigorofos dias

delíe
, que levantando as mãos do Eftio a huma importância

ao Ceos
,

pedia ao Venerável indifpenfavel ; naó foy fácil o
Padre, lhe permittiífe, quega- concluilla ; eraõ duas horas de-

ítaíFe com elle em reparos de pois do meyo dia quando volta-

fua confciencia o pouco
, que va para Cafa. O caminho lar-

Ihe reftava de vida. Levantou- go , o Sol intenlo , a debilida-

fe o Padre de junto, da cama de do fervo de Deos, a lida de
donde eftava , e pondo os joe- huma manhãa inteira , e o fu-

Ihos ' em terra diante de hum ílento dilatado até aquella hora

Crucifixo, que acompanhava o aífim o traziaô desfigurado , e

enfermo, fe fufpendeo em hu- tao rendido , como fe a cada

ma breve oração; e levantando- paíFo foíTe efpirando. Acompa-
fe delia , fe tornou a chegar a nhava-o nefta occafiaó o Padre

cama
, pegou na maó ao enfermo, Frey Álvaro de S. Jofeph , ( a

e diíTelhe
, que fe ficafle com quem neftes efcritos teremos

Deos : Padre ( tornou o enfer- também por merecido aíTiimpto,

mo ancioíò , e affligido ) comeffa com a confolaçaó de o termos

fequidaÕ fe 'vay , deixandome ás tido por Meftre no Noviciado ).

;portas da morte} EJle defamparo Reparou huma, e muitas vezes

naÕ efperava eu da fua piedadade. nelle , e coníiderando no eftado

Efia he a hora , em que cojlumaõ em que hia , compadecido , e

'Valer os amigos como Voff'a Pa- laftimado dizia entre li : Pobre

ternidade , e entendia eu
,
que ejla homem , em que fadigas poens a

era a ultima fineza
,
que lhe ha- tua vida , como fe os achaques a

via de dever a minha vida. NaÕ naÔ trouxeraÔ ameaçada ! Oiis

fe dcfconfole
, que defia vez naÕha prodigalidade he efla de humafaU'

de perdelia
, ( lhe refpondeo o de

^
que te falta} NaÕ he avida^

Venerável Padre ) efaiba, qus e a faude o primeiro que ha no

dia da Encarnação
^
que he daqui Mundo} NaÕ Padre Frey Alvaroy

a quinze
^ fe achará com faude p^' ( refpondeo o fervo de Deos

guraj e fe levantará da cama. Por voltando a elle \ naÕ he. Pafmou
tudo dê a Deos infinitas graças, o companheiro

,
porque cami-

Eftas foraó as palavras do Vc- nhava callado , e tratava aquel-

la
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]a pratica fó em íeii penfamen- que o efciitaraó

, porque lhe

tOy Q continuou o Padre: Se eu lembrou o periga o que naô
entendera que ejle negocio

j
que noí havia muito tinha ercutado a

traz a ejiahora fora de cafãj naõ huma filha daquella penitente

era do ferviço de Deos , e honra Cafa,
( que nelia falecera com

da Religião ^ he certo que me naÕ opinião , e demonílraçoens de
cu/iara pajfos ^ nem depvelos

^
quan- verdadeira filha fua ) que Deos

to mais difcommodos. Os que fm- naó tardaria em fazer hum gran-

ta faõ os que Voffa Maternidade de favor ao Mefirre Frey João
tem paffado hoje\ mas naÕ efper- naquella mefma Cafa , cm pre-

àice efiaoccafiaõ de fofrimento\que mio da Igreja que lhe trabalha*

tem Deos muito que nos dar y e ra nella Naó duvidavaõ aquel-

nos vida muy hreve para o mere- les espíritos caftos
, que o le-

tfoh? vallo a melhor vida era o fa-*

2. "Naõ podia fer dilatada a do vor de mais conta, como fabiao

Venerável Padre, porque a af- a pouca que o fervo de Deos
pereza , com que fe tratava, fa- fazia da que lhe tirava a doen-»

vorecida dos grandes achaques ça.

que padecia , aífim lha traziaõ ' v ?

íempre arriícada
, que parecia CAPITUL''0 XXII. .;

milagrofa a refiftencia. Já pare-

ce» que naó. tinha vigor para eN De feu notável tranfuo ^ e circun"

la ,
porque afíaltado de huma ftancias de feu enterro,

grave doença
,

que lhe íobre-

veyo no anno de ló^i. fiou to- TA' com defcuberto defcnga-

talmente proftrado , começando J no viaó todos
,
que eraõ a-

a efcutar o ultimo deíengano. quelles os últimos dias daquelíã

Tornou a recuperar alguma fau- vida
,
que os merecia eternos

,

de-v, mas como fobre poíFe , e c por iílb hia perdendo os cadu*

com grande diíficuldade
;
porém cos. Conheceo-o aíEm o Venera-

a mayor era reílltir áquella an- vel Padre, e vendo, que o def*

cia de íe entregar á fua antiga compaílado da febre lhe acomet-
aípereza j era companheira de tia o cérebro , pedio os Sacra-

fuavida, fuppoz
, quenaócon- mentos ; recebeo com extraor-

valeceria fem ella. Débil , e dinarias demonílraçoens de in-

fem forças tornou a exercitalla, terior goílo o Viatico
,
prepa-

tratando-fe com taó pouca pie- rando-fe para elle com huma
dade, como fe a doença tivera confiíTaó taó penitente, ainda

fido crime , e o trabalho delia noexterior , como fe fó remet-

ociofidade
;
porém eílavaó taó terá as vozes aos olhos , e na6

cortadas fuás forças, etaópro- lhe coubeíFe o coração fenaónos

ftrada a natureza, que fem po- fufpiros. Mas como fabia pezar

der tolerar odefmancho, defpa- as ultimas importâncias da con-

tou em huma febre , com llm- fciencia
,

pedio lhe mandaírem
ptomas mortaes. Defcobriraó-fe chamar o Mcílre Frey Fernando
melhor no termo critico do fe- de Menezes, queaífiília emLis-
teno ; entrifteceraõ-fe os Reli- boa, leu eílrciro amigo, a quem
giofos, quelhe aíHftiao, deícon- havia annos efcol hera para con-

lolaraó-fe as virtuofas íubditas, fultar as melhoras de fua alma.

Com
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Com alivio delia o receheo ; e miúdo o merecimento , ou ahraçan*

íiaô íe efquecendo para que o do as refoluçoens dofeu -voto. Mas
confervara amigo , fez com elle que elle protejlava diante de Deo^y

huma confiíTaõ geral , naô con- que nelle o naò levara nunca pai"

tente com a que havia pouco ti- xao particular da abominável pejie

nha feito; porque fabem olhar das parcialidades ^ mas fó omayor

os Juftos para ii com diverfa con- ferviço de Deos , e beneficio com-

íideraçaó ,
que as outros para mum da Religião

;
que os erros

.^lles. Os que vem defóra,cha- fe imputaffem antes d fua incapa-

maó ás imperfeiçoens efcrupu- cidade^ que d fua malevolencia\

los , elles delidlos. Naõ he erro que ifio praticara fempre em fua
de contas em quem eftá de ca- 'vida^ e o repetia agora ds portas

minho para hum Tribunal , don- da morte, -^.^^

de fe tomaÕ taó eftreitas. Au- Rodeavaono os Inquiíido-

gmentavaíè-lhe a inftantes o a- res , os Titulos ,• e fenhores feus

chaque, e aílim o hia chegando parentes \ aflíftialhe o Provin-

ás portas da morte. Bem fabia ciai , e o feu ConfeíFor o Me-
o fervo de Deos o que ella po- ftre Frey Fernando , todos fen-

dia tardar , e pedio a Unçaõ

,

tidos , e todos edificados. En-
porque a queria receber com in- trou o Bifpo de Coimbra ; aífini

teiro conhecimento , e agrade- fazia bom rofto ás viíitas , como
cer a Deos aquelle grande be- fe lhe vieraõ dar parabéns de
neficio de partir defta vida co- fuás melhoras. Naó as havia na
mo bem afortunado , e mimo- doença , eraó todas para fua al-

fo filho da Igreja. ma. Pediaó-Ihe o Bifpo , e o
Pareceo tempo de fe lhe fa- ConfeíTor , perfil adiaó-no os

tisfazer á fupplica , recebeo a- mais, que lhes diffeíFe alguma
quelle Sacramento com vivas coufa em ordem á exhortaçao

moílras de compunção, e doçu- da virtude
, para que aquellas

ra de eípirito , reparando , e ultimas palavras ficaíTem como
refpondendo a todas as ceremo- relíquias á fua faudade : Rum
imas daquelle piedofo a£]:o , a tao grande peccador

, ( refpondeo

que acompanhou
, pedindo com o fervo de Deos ) e que fe vê

palavras cheas de humildade nefia hora com o pezo de huma
profunda perdão a todos do confciencia , e tao mal ajuftada ,

inao exemplo de fua vida , ne- q^ue tempo pode ter ^
que parafl

gligencias nos cargos
, que ti- nao feja pouco ? Offenfas de toda

.,vera nella , defejando alli a to- hítma vida, deviaÕ ter huma éter-

fdos para lhes fazer a mefma fup- nidade por exame
,
pois a podem

plica, encaminhando-a ao Pro- ter por caftigo. O que poffo dir

vincial , para que em feu nome zer , ( e he o que devo repetir )
a fizeíFe a toda a Provincia -^ c he a neceffidade

,
que tenho de que

accrelcentou com voz mais ef- me perdoem o mao exemplo^ que a
perta, e mais viva anciã: Que todos tenho dado', a frouxidão com
a toda ella rogava , lhe perdoaffe que tratey ao próximo , a negll-

todo o efcandalo , ou motivo de gencia com que acodi ao necejftta-

queixa , da falta de jufiiça , com do , o amor próprio
,
que me nao

que poderia ter olhado para os be- deixou defpir de mim tnefmo. Eíta-

nemeritos y ou naÕexaminando mais va já cançado o efpirito , naõ
podia
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podia o calor debil reíiftir ao hum Crucifixo ; e abraçando- fe

frio da morte , ouviafe-lhe a voz com elle, e beijando-lhe os pés,

fraca, e balbuciente ; mas ror- lhos banhou com grolTas, e re-

petidas lagrimas, que lhe cahiaó

dos olhos , naõ menos ardentes,

que as fervorofas, e continuas

jaculatórias
,
que fe lhe arranca-

rão do coração , naõ havendo
nehum ( dos que o viao , e ef-

cutavaó ) tao feco
,
que o na6

I

nando-o a importunar os que

lhe rodeavao a cama, e Iheaffi-

íliao na cella , como cobrando
novo alento , e como fe de ro-

do íe vira delaíTombrado daquel-

le ultimo lethargo , começou a

fazer huma exhortaçao á virtu-

de , com palavras taõ ardentes, attendeíFe compungido , ou o
e eíEcazes , com razoens taõ vi- naõ acompanhafteno mefmodeí^
vas , e convincentes , como fe afogo. Cobrou mais alento

;

o leito fe lhe trocara em Pulpi- pedio, que lhe deífem o habito,

to , e fe lhe couberaõ na lingna e com admiração de todos , que
todos os defenganos daquella viaõ a fua debilidade, o veítio,

hora. Aflim defafogou feu elpi- e poz a capa , inclinando-fe a

rito, e feu coração, como quem focegar o pouco, que lhe tar-

levantando já os olhos aosmon- dou outro parocifmo ; de que
tes da eternidade , via o pouco, mais aliviado, diíTe aos que lhe

ou o nada que deixava nefte vai- aíTiftiaõ
, ( com a elEcacia que

le da miferias , tirando lagrimas lhe permittia a fua fraqueza )
piedofas , e compungidas dos que o encomendaífem muito a

olhos dos que com coração ma- Deos, que era rigorofo aquelle

goado pezavaõ , e fentiaõ a fal- inltante ; e voltando os olhos ao

ta de taõ grande Meftre de ef- Crucifixo
,
que tinha defronte

pinto.

Lançaraõ-felhe a beijarlhe a

maó ; o primeiro foy o Bifpo
de Coimbra ; refiílio o Venerá-
vel Padre, mas houve de ceder
o debil quanto recuíava o hu-

milde. Fezlhe em fim dar as

mãos a fraqueza, e aproveitan-

do-fe delia o Bifpo
,

palTou a

da cama, em mal formadas, e

fufpendidas palavras fe lhe ou-

vio : Fir aqui a mim defta manei'

ra meu Jefus ! Como eraõ fol-

tas , e intercadentes as palavras,

entenderão os que aíliftiaõ
,
que

o dizia pelos que entravaõ ; e

dizendo-lhe
,
que fe naõ mole-

ftaíTe de os ver alli, que todos
devoção aos olhos aquelles vio- lhe qucriaõ aíEftir com gofto,e
lentados thefouros

,
que lhe que- confolaçaõ de efpirito; refpon-

ria efconder a terra. Seguio-fe deo , que o naõ dilfera poriíTo:

o Provincial , e os fenhores
,
que e fufpendendofe , outra vez lh,e

alli fe acharão, por mais que o tornarão aefcutar: Vir aqui meu
lervo de Deos moftrava no fem- Jefus \ Mais dizia fegundo o
blante a mortificação , que naõ movimento dos beiços , mas ti-

Íiodia na refiftencia. Pedio que nha já a voz taõ quebrada
,
que

he começaíTem o Oíficio ; naõ entre elles fe lhe perdia,

lhes parecia aos Religiofos tem- Eftando hum pouco focega-

po ; defenganou-os hum paro- do, viraõ que pondo os dedos
cifmo. Tornou em fi logo; me- fobre a boca, difle : Kaja pro*

teraó-lhe na maõ a vela ; bei- fundo filencio ; e continuou : Ho"
jou_-a , e pedio que lhe delTem je^ hoje he o dia: Omnes Firgi-

Part. IV. O nes.
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nes, Ifto fó fe lhe percebeo , in- em huma terça feira 29. de Ja*

da que continuou ,
porque em neixo de 165-2. das trez para a3

voz mais baixa , e tartamuda

,

quatro da tarde , ficando com
naõ fe lhe alcançava palavra per- hum lemblante agradável , tro-

feita. Só chamando o feu Con- cada em huma cor acceza a pa-

feíTor, fe lhe ouvirão eftas: Agora lidez nao fó da morte , mas que

com taõ grandefavor da Virgemfe tivera em vida , como fe já na
pode caminharfeguramente. EntQti' morte cor daquella copia fe co-

deo-fe logo dos que aífiíliaõ que meçaraõ a divifar os vivos mati-

a Rainha dos Anjos , cercada zes da Bemaventurança.

das Onze mil Virgens , vinha Naõ fe aufentaraó os que ti*

a bufcar fua alma
,
para accref- nhad aífiftido , até naõ deixarem

centar o numero daquella triun- o corpo na Igreja fobre dous
fante companhia. Parece que o dçgraos cubertos de veludo , a
confirmou o Venerável Padre, que o conduzirão os Inquifido-

porque logo pedio que lhe def- res , Fidalgos , e Religiofos mais

íem huma Imagem da Senhora graves. Alli efteve aquella noi-

do Rofario., que com o Cruci- te afliftido das fuás Religiofas,

fixo eftava em hum Altar fron- a: quem a noticia de feu ditofo

teiro. Naõ o perceberão ; tra- traniito , e as largas experiências

ziaõ-lhe o Crucifixo ; fez final de fua vida , íe lhe podiaõ enxu-

que a Senhora ; e tomando-a nos gar os olhos na contemplação
braços, aflím fe lhe reftituiraõ das coroas de fua alma, naõ vã-

os alentos
,
que entre as fombras

daquelle lethargo fe lhe deíco-

briraõ nos olhos , e femblante

as demonftraçoens do interior

gozo de íeu efpirito , como fe

já efquecido dos horrores da
morte , lhe feriíFe nos olhos a

luz da ditofa eternidade. Aífim

fe lhe percebiaõ melhor as pie-

dofas ternuras, e petiçoens pias,

que lhe fazia , ainda que com
voz cançada , e interrompida.

Defpedida a Imagem , voltou

a todos os olhos com huma fuf-

penfaõ alegre , hum fanto agra- O Prior , e Convento de Alma-
do, e hum defufado focego, e da, com a razaõ de o merece-

leriaõ menos a humedecellos as

faudades de fua fanta compa-
nhia. Começou a cuidarfe da
fepultura. Era grande o thefou-

ro, todos cobiçavaõ a mina. As
Religiofas, comofubditas favo-

recidas do Ceo , que lha trou-

xera a cafa
,
julgavaõ por roubo

o levar-felhe fora delia. O Bií-

po Inquifidor Geral, como pa-

rente
, que a todos os feus tinha

lavrado emBemfica o mais fiim-

ptuofo enterro, queria ajuntar

efta reliquia áqueile Santuário.

à cada hum per fi foy abraçan-

do com o efcaço alento
,
que lhe

hia eftreitando o ultimo paro-

cifmo. Elntrou nelle
,

pedio a

rem filho. O Prior , e o Con-
vento de Bemfica , com a ven-
tura de o refpei tarem Reedifí*-

cador , e Prelado , fiavaõ toda
Imagem do Crucifixo, e beijan- fua diligencia ás eyidencias de
dolhe com ternura os pés, e o lua juftiça. Efcutaraõ-fe todos

lado, poz os braços em Cruz, do Provincial como Juiz ; remet-

e apertando-o entre elles, e o teo ao voto dos JPadres mais
peito, emhuma focegada refpi- graves a refoluçaõ ; e porque
Taçaõ lhe entregou o efpirito, efta naõ deixalFe queixofos , hou-
' re
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ve de entrar o leu poder abfo- deo Almada , Gafa de que fora

luto a melhorallo de partido

,

filho o Venerável Padre ; diíTe

dijpondo, que o Real Gonven- a Oração o Prior o MeftreFrey
to de S. Domingos de Lisboa Diniz de Lancaftro ; fcguiraõ-

logralTe aquella honra como Ca- no os mais Priores nella cere-

beça da Provincia , confeguindo- monia , como na de venerar o
fe felizmente o deilinarem-fe á- corpo ; fizeraó as Gommunida-
qiiellas ditofas cinzas a mayor des o mefmo, todos com os co-

Corte por templo , e o mais raçoens taõ cheyos de efpiritual

grandiofo Convento por tumu- coníolaçaó , como os olhos de
lo. lagrimas.

Naó cederão os litigantes. Seriao as trez da tarde , deu-

Era grande o intereíFe , nenhu- fe ordem ao enterro. Era gran-

ma razaó podia pezar mais que de o concurfo, naõ foy pouco

a poíTe. Appellaraó para o Ge- defembaraçar o caminho. Re-
ral , requerendo que fe depoíi- partiofe a cera ; naó pareça miu-

taíTe o corpo , em quanto fe li- deza efcufada , merecendo tam-

quidaíTe a cada hum o direito

,

bem efta memoria a liberalidade

e proteftando a violência , com fempre grande do Biípo Inqui-

que precedia o Convento de lidor Geral
,
que com larga maa

Lisboa. Se tanto valem as fe- a mandou difperider ; nos mui*

zes 5
que em hum cadáver dei- tos

, que concorrerão , naò pa-

xou a virtude , a que valia fo- receo pouco ; fó teve eíFe nome
birá o ouro aquilatado do efpi- no feu animo. Adiantoufe a no-

rito ? A' quarta feira
,

que foy breza a pegar no efquife ; op-

o dia feguinte , fe celebrou a puzeraó-fe as Religioens
,

que

Miífa de corpo prefente. Can- naó confentiaó privarfe daquel-

tou-a o Bifpo Liquilidor Geral

,

la honra. Era largo o caminho,

aíTiftindo a ella os Bifpos de concordou-íe
,
que a todos con-

Coimbra, Leiria, e Elvas, os tentaria a piedofa carga. Forao
InquifidoresjcMiniftros doSan- os primeiros Dom Joaô Mafca-
to Tribunal , as peíFoas graves renhas , Conde de Santa Cruz,
de todas as Religioens, os Se- Dom Pedro de Lancaftro , Dom
nhores , Titulos , e o mais qua- Vcriílimo de Lancaftro , fobri-

lificado da nobreza da Corte, nhos do Venerável Padre, eíle,

a que chamou o parentefco , ou que depois foy Bifpo Inquifidor

ajuntou a devoção. Celebrada Geral, e Cardeal de Lancaftro,

a MiíTa, chegou em veftesPon- o Provincial defta Provincia ,

tificaes o Bifpo ínquiíidor a dar com os Priores de Lisboa , Bem-
o ofculo de paz ao Venerável fica , e Almada , o Meftre Frey

Padre; feguiraõ-no os maisBif- Fernando de Menezes, peíToas

pos , e pcííbas notáveis
,
queaf- graves de outras Religioens;

fiftiaó , beijando-lhe a maó com grande parte da nobreza foy

devoto, e rendido refpeito. A's eftendendo o acompanhamento,
duas da tarde vieraó as Com- chegando na mefma Ordem ao

munidades de Lisboa , Bemfica, Convento dos Eremitas de S.

Almada , e Collegio de Santo Paulo
, que ficava mediando o

Thomaz dos Hibernios ; diíTe caminho. Aqui efperava o San-

..cada hum feu Refponfo
j
prece- to Tribunal da Inquifiçaó , com

• Part. IV. O ii todos
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todos feus Miniftros , e Familia- deixaíTe recolher â Igreja o ve-

res, e muita nobreza Nas ruas neravel corpo. Allim tocavao

aílim carregou o concurfo, que nelle (como podiaó ) as contas,

foy neceíTario ,
que o refpeito da e paíTando a querer alguma reli-

juíliça defembaraçaíTe o cami- quia de fuás roupas ,
por duas

nho. As janellas , e paragens, vezes o tiveraó fóra do efquife,

por donde haviaõ depaíTar, af- eílado já no Coro , e levan-

ilílidas de fenhoras , e peíToas tado íobre alguns degraos ;

graves, que convidadas da fama mas a ambição ainda devota
de tanta virtude

,
queriao fe parecia lacrilega. Acodio o ref-

quer com os olhos contentar a peito dos Bifpos , e fenhores

,

devoção, e proíletar o refpeito. e aílim reígataraõ as veneráveis

Efcutavaó-fe os lamentos dos reliquias das mãos da piedade,
pobres, que o fentiao perdido como fe fora das da irreveren-

amparo ; ouvia-fe a acclamaçao cia. Naõ promettia menos a fé

do Povo
, que o invocava San- com que o Povo tinha efcutado

to ; e fó aquellas lagrimas fa- o nome do Venerável Padre ,

zia6 pezo a eftes vivas
,
para c as faudades, que deixava nao

quefeentendeíFe, queeraaquel- fó em toda a Corte , mas nas
la pompa fúnebre de enterro, viíinhanças delia , concorrendo

e naô apparatofa prociíTao de a pobreza de Bemfica, e Alcan-

triunfo. tara , donde tinha lido mais con-

Revezavao-fe osquelevavaô tinua a fua aílíftencia , a lamen-

o efquife , porque era o cami- tar o defamparo em que ficava,

nho largo ; tinha vencido com e correíponder o muito
, que

a ditofa carga grande parte dei- recebera naquella dcmonílraçao

Ic o Conde de Santa Cruz. da fua magoa.
Chegou- felhe hum Religiofo Crefciaò as da devoção com
grave; e defejofo de que o dei- tanto detrimento dos Religio-

xaíle merecer , em troco de o fos
,
que fhziaó o Oificio da fe-

aliviar , lhe diíFe, que fe alar-

gava o caminho , e pezaria o
corpo : Naõpeza nada jd o corpo

pultura, que a confelho do In-

quifidor Geral , acabada aquel-

la ceremonia pia , fe recolheo o
do Padre Mejlre , refpondeo o corpo em huma caixa de madei-

Conde. Entendeo pia, e theo- ra, e fem mais dilação fe paf-

logicamente
, que era aquelle fou a fepultura, eílando o mef-

corpo de hum bemaventurado

,

mo Bifpo em pé íobre ella , em
que no dote da agilidade defco- quanto fe acabava de tapar, por-

nhecia as penfoens de terreno, que a devoção já menos iofrida

Chegarão ao Rocio , e lendo de dcfenganada , naô appeliaíFe

huma das mais deíembaraçadas aos defmanchos da violência,

praças , o concurfo a fez ellrei- Efcondeo-fe em fim na terra o
ta , fendo precifo aífim nella , que já delia levava taó pouco

,

como na entrada do Convento que bem opodiadefconhecer de
de S. Domingos , interpor fe a filho,

authoridade do Bifpo Inquifidor

Geral, e mais Bifpos de Coim-
bra , Leiria, e Elvas, para que

o tumulto atrevido de devoto,
GA-
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Eça, que cuberta de hum pano

CAPITULO XXIII. de veludo preto
, ( atraveíTado

s.i:j .. de huma Cruz de tela branca,

Noticia das exéquias ; cafos nota- e franjada de ouro ) fe rodeava

veis
5 qtte obrou o Ceo median- de groíTas tocheiras , e accezos

Pe fuás relíquias ; breve rela- brandoens. AlMio o meimo In-

çaõ de fua jifohomia ^ e prendas, quiíldor Geral com todos os Mi-
niílros , e Familiares em forma

SA6 as exéquias aquelle facri- de Tribunal , toda a Nobreza da
ficio, que entre demonílra^ Corte , Prelados das Religioens,

çoens fúnebres oiFerece aos olhos e fogcitos mais graduados del-

de Deos a Igreja como May las. O Povo taó fem numero

,

piedofa , ou para reígatar íeus que fendo a Igreja das mayores
filhos daquelle rigorofo cárcere da Corte , hofpedou no Adro a

de fogo , ou
,
quando já livres mayor parte delle. Cantou a

delle
,
para lhes augmentar as Miífa o Provincial deíla Provin*?

glorias de feu triunfo. Fallan- cia
;
pregou o Prefentado Frey

do das almas dos juftos dizia Álvaro Leitão, ( depois Meftre
Santo Açoítinho : Pro valde bo' em Theologia ) que por entre
nis gratiarum aciiones funt. Vem
a dizer : oíferecidas pelos bons,

paífaô as exéquias a acçaó de
graças. Aíílm parece

, que o

muitos, e celebrados fogeitos,

que entaõ relpcitava o Púlpito
Dominicano, fobio a elle efco-

Ihido do grande defte aíFumpto.

quiz moílrar o Ceo nas exéquias Nao podia deixar de dar muitos
do Venerável Padre

,
pois eílan- á fua eloquência

, quem em vi^

do todos aquelles dias defabri- da tinha dado tantos á admira*

dos , e tempeítuofos , amanheceo çaô de todos , continuando-os

o da fegunda feira feguinte ( que depois de fua morte , ou porque
íe contavaõ $ de Fevereiro) taô o Ceo quiz calificar a virtude

focegado , e fereno , como fe do Venerável Padre , ou porque
quizera franquear a devoção o o executava a viva confiança,
caminho para aíEftir ás honras com que a piedade Chriítaa lho

daquelle fúnebre triunfo. A mef- propunha em fuás neceílidades

ma obfervaçaô fe tinha feito em por valia. Aífim fe julgarão di-

a tarde do enterro , e o dia fe- tofos , depois de feu tranfito

,

guinte , em que fe cantou a Mif-

fa do corpo prefente , parecen-

do
,
que privilegiara Deos aquel-

le tempo, para que a continua,

e importuna teima das aguas

os que lhe alcançarão alguma
parte de veftido , recorrendo

muitos ao Mofteiro do Sacra-

mento , a procurar com incan-

çavel diligencia , e fupplica os

naó embaraçaíFe a mais populo- retalhos de fuás pobres roupas

,

fa , e authorizada aífiílcncia á- feitas nelles para abranger, e

quellas exéquias.

A cargo de feu defvelo , e

da fua liberalidade as tomou o
Bifpo Inquifidor Geral, com a-

contentar a devoção.

Naó fe enganarão na dili-

gencia , fendo de tanta impor-

tância, como depois moftraraò

quella anciã fempre de amigo, alguns cafos. Naó faó poucos
e agora já de devoto. Nomeyo os de que podia haver noticia

da Igreja mandou levantar a mais miiida , mas entregou-os

49
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ao tempo o noíTo defcuido , fen- que da Imagem nova fe efcuta-

do antigo o com que cfta Pro- vaô cada dia. Daqui nafceo con-

vincia coftuma olhar para o que vencerfe a ignorância , que era

lhe pódè dar honra, que em vez milagre tudo o que felizmenta

dejuíliíícar as defcubertas ,
pa- lhe" luccedia , fuppoíla ainvoca-

rece', que fe empenha em eícon- çaô da Senhora ; com efta voz

der as juftificadas. Muitas, e fe começou a encher a terra ,

varias relaçoens , e tradiçoens chegando aos ouvidos do Vene-

de maravilhas obradas por inter- ravel Padre com tanta magoa

,

ceíTaõ àcjkc fervo de Deos apon- que fe refolveo a defcnganar o
ta a piedade de alguns Fieis , Povo daquelle abuío ; e entran-

que o conhecerão, e olharão pa- do hum dia na Igreja, chama-

ra fuás coufas com devoto repa- do do concurfo tumultuofo
, que

na Capelía do Rofario apregoa-

va por milagre hum fucceíTo muy
leve , chegou a examinallo de
perto , e colhendo das circun-

fubltancia delia achamos impreí- ftancias
,
que naõ paíFara de hum

acafo , laliimado em feu cora-

ção , e logo accezo em vivo ze-

lo , levantando os olhos , e as

mãos á fagrada Imagem , lhe

diíTe : Senhora adverti
,

que he

precifo ,
que naÕ façais mais mi-

lagres ; e olhay que , fe os os fu'
zeis

,
que vos heide tirar da vojfa

tí> '^
iiias por nao parecer que

antes queremos alargara penna,

que propor a verdade , tocare-

mos o que já com o nome , c

fo em o livro da vida do Ve-
fieravel Padre

,
que efcreveo o

Meílre Vai de Cebro, da Or-
dem dos Pregadores da Provin-

da de Hefpanha , e fe imprimio

em Madrid em 1668. Mas íírva

de preludio aos cafos , que a

piedade Chriílãa lhe reconheceo

miiagrofos , a anciã efcrupulo- Capella^ e ainda dejia Igreja. Pa-

fa , com que o Venerável Padre radoxos parecem ás vezes as re-

x:oftumava examinar todos ; e

naÓ fera de menos credito feu,

fer cm vida menos fácil em crel-

los
,
que depois de íua morte

em obrallos.

Collocara o Venerável Padre
a Imagem da Senhora do Rofa-
rio no Altar, que fica da parte

foluçoens dos Juftos ! Qiiem nao
reparou na confiança de hum
Jacob , com Deos a braços , a-

meaçando-o
,
que o naõ larga-

ria da prizaô em que o tinha

nelles , fe o naõ enriquecia pri-

meiro com huma benção , como
fe defconhecera ,

que era hum
da Epiílola , no Cruzeiro da íua Deos Omnipotente o com quem
Igreja de Bemfica. He rara a o havia ? Aquelle eftranho efty-

eícuitura , e inimitável aos àzí-

velos da arte, que em oíficiaes

notáveis deíle Reyno a tomou
pro prototypo. Começou a fer-

io, com que fallava vulgarmen-

te o Apoâolo de Valença , o
NoíTo S. Vicente Ferreira, que
mandava a feu meímo Prelado,

mofura a affervorar a devoção que foíFe fazer os milagres, pa-
na femelhança, julgando-le

,
que ra aliviallo do trabalho dos que

o era aquella da verdadeira , dif-

penfada á terra para confolaçaõ

de quem também a fervia. Con-
corria o Povo de longe, e per.

to , convidado dos milagres

tinha feito. Obedecia o Prela-

do , e fazia os milagres em no-

me do Santo. Defpedia osdoen-
tes, dizendo

,
que aquelle dia

nao eíiava para fazer milagres.

^ Man-

Non ã*
mittam ro

niíí bene«

dixeris

mihi Gg.
j

ni.32.2o'»

Na fua

Lenda.
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Manáava-os vir aooiítro^ ea to- Thomifticas aquella madureza^
dos defpedia com remédio. Mas com que os feus Meftres tratao

quem naó mede, que eftas, que eíla matéria , atalhando erros

^

nos foaõ a temeridades, faó fó que com o tempo redundaõ á

privilégios
,

para íingularizar Fé em conhecidos damnos de
agigantadas virtudes ? Foy caíò coníciencias erróneas , e rev^la-

notavel
,
que daquelle dia até çoens fingidas; e eíTa fera a râ*

o prcfente fenao efcutaraó, nem zao de íe verem commummen-
trouxeraó áquelle Altar mais mi- te as noíTas Gapellas mais orna-

lagres , como fe fe confeguira das de devoção
,
que de mule-

aquelle grande de obedecer á tas, e mortalhas , fendo as nof-

voz de huma creatura o Sol da fas Igrejas j como taõ antigas^

Maria Santiífima. as mais authorizadas das Ima-

Qiiaíi o mefmo fucceíTo fé gens milagrofas ^ como confeA

reparou com a Imagem de Ghri- fará o veríado nas Ghronicas

fto crucificado ( como ouvi pra- Dominicanas,

ticar a Religioíbs antigos ). Em Mas fe. o Ceo permittio ao

correfpondencia da Imagem da Venerável Padre efta nova gra-

Rofario fica a do Crucifixo , em ça de desfazer milagres em fua

outra Capella do Cruzeiro para vida, naó quiz que lhe faltaíT^

a parte do Evangelho. He a a de os faí^er depois de fua mor-
Imagem deChrifto vivo , e aíEm te. Aílím os apontamos fem mais
defempenha a arte o que quiz circUnilancias

, que as qtie lhes

a devoção , que nem nos pertos deu a piedade Chriftãa y com
íe acabaõ de defenganar os olhos, quem lhe grangeou mayor nome
fe a falta de movimento he mais a grande, opinião do Padre Al-

que defmayo de moribundo; af- varo iGorrea , Advogado nefta

fim abala o coração , e defpertâ Corte de Lisboa. Eftando efte

a laílima
,
quc entenderão todos, Padre comendo , fe lhe atraveJC*

que nem haveria olhos
,
que o fou hum bocado na garganta^

naô attendeífem com verdadei- com tanto aperto, que o priva-

ra piedade , nem eíla perderia va para o lançar , ou engolir j

o intereíTe dos milagres , com naõ podiaô fer muitas , nem al-

quc o Ceo a correfponde. Te- guma era de proveito, que a

meo o fervo de Deos o mefmo idade decrépita de mais de no-

fucceíFo, ou defatino
, que no venta annos, que contava, naq

Rofario, e que lhe defcompo- tinha vigor para o defembaraçar

riaô a Capella os votos dos a- daquella agonia. Sentia hum for

gradecidos, que talvez defaceaõ brinho , emais família que tinha

no que parece que authorizaó, em cafa , o veremlhe perder ta5

e pedio á fagrada Imagem com arrebatadamente a vida
,

que
verdadeiro zelo, ( fó dos igno- naõ podeífe levar delia o que
rantes mal entendido

) que naô no cabo de tanta idade faria

fizeíTe milagres. Confeguio o venturofa a fua morte. A preí^

rogo , ao que moftrou o tempo, fa embaraçava os remédios ; a a^
porque conhecia o Ceo a fynce- flicçaó íó os bufcava no Ceo*

ridade de feu animo* Eragran- Lembroufe o fobrinho , que ti-

de Theologo o Venerável Pa- nha hum retalho do Efcapulario

dre , e praticou nas Efcolas do Venerável Padre ^ applicou-

lho
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lho com viva fé á garganta ^ ao fe feguio melhora -breve, eper-

toque fe lhe defembaraçou , e feita. t . .- n ;f.

engolio o bocado ; e já defaf- Mas naÒ haviaó de fer to-

ifombrado da morte y levantou das eílas experiências fora de
as mãos, dando graças a Deos, cafa, nem fe devia efquecer o
e ao feu fervo ^ a cuja intercef- fervo de Deos da neceíFidade,

faô reconhecia aquelle benefi- qUe tinhaô do feu íoccorro as

cio. ^o íeu habito. Experimentou-o
O mefmo experimentou em aílím na do Mofteiro da Rofa

fua cafa j e no que mais eftima- ( nefta Corte de Lisboa ) foror

va nella em a vida ^ Diogo Nu- Ifabel da Palma, Religiofa fua.

nes , morador na mefma Cidade Era efta Meftra de Noviças. A
de Lisboa. Amiudavaõ-fe nel^ occupaçaô era boa fiadora de
ia as eíquinencias , achaque , em fiia vida. Mereceo

, que o Se-

que perigaõ as crianças mais fa- nhor a viíitaífe como fua ferva

cilmente. Alcançou a hum feu eom hum daquelles regalos
,
que

filho de tanta idade
, que ama- o naõ parecem no eftylo , e mo-

va unicamente. Defenganou-o ftraô o que o faô no efeito. De-
brevemente a medecina , porque raó-lhe humas fezoens , logo pe-
Ihe tomou o mal a garganta, rigofas , e a poucos dias mor-
fem permittir

,
que algum ge- taes. Mandarão facramentallaos

nero de alimento paflalTe por Médicos , paífaraó logo a Unção
ella* Aelle extremo traz^oCeo depois do Viatico , tao ligeira

os apertos ,
quando quer que corria a doença ao ultimo paro-

reconheçaô os feus prodigios. ciímo ; affim fe deraô preífa o
Corriaõ nefte tempo, e nefta ConfeíTor da Cafa Frey Joaó de
Corte, com fíngular confolaçao, Pina, ( e Frey Jeronymo de S.

e refpeito do Povo , os do fer- Domingos
,
que o acompanhou )

vo de Deos , chamados daquel- entrando no Mofteiro a applicar-

la primeira fé, que ainda naô lhe efte ultimo Sacramento , acha-

tinha afrouxado o tempo. Ha- raõ-na taó proftrada
, que enten-

via em cafa huma reliquia fua , deraó
, que lhe faltaria para elle

applicou-a o pay á garganta do a vida , e aílim a deixarão nas

menino ,
pondo-o nas máos do mãos da morte, aflíftida do ul-

fervo de Deos com verdadei* timo cuidado das Religiofas.

ras lagrimas , e rendidas fuppli- Tinha huma delias huma reli-

cas. Foy cafo, de que teftemu- quia do fervo de Deos, chegou-

nharaÕ os olhos
, que ao toque fe á moribunda , e pozlha nas

da reliquia fe desfez hum gran- mãos , levou-a ella aos olhos , e
de tumor

, que o menino tinha á boca , advertida do que tinha

naquella parte, como leoabrif- nellas; e aconfelhada de quem
fe o violento golpe da lanceta , lha trazia , fez ao fervo de I3eos
feguindo-fe a efta defcarga a da huma promeíra,invocandoo com
boca, a que arrojou a natureza viva fé , e cordial amor de de-

taô peftilente humor, como íc vota , e irmaa. Allim começou
quizera augmentar o prodigio a cobrar alento , com huma tao

com efta circunftancia
,
pois com repentina melhora, que,haven-

elle naõ fe compadecia o efcapar do paíFado muitas noites fem
com a vida. A'quella defcarga defcanço, a que logo le feguio,

levou
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levou de hum fiiave fono , e tao mava o feu Bemfeitor , em mor-
venturoío , que nelle vio

, que te, como em vida, reconhecido
entre fonhos lhe apparecia o em todo aquelle contorno. O
Venerável Padre

, que chegan- mefmo foy tocarlhe a cabeça,
do-felhe acama, lhe dizia: EJie que abrir o enfermo os olhos,
'veneno fe acabará logo. Acordou com ella taõ aliviada , e defem7
goftofa , e alvoroçada , livre dç pedida

,
que pedindo de comer,

todo do mortal rilco ; e reílitui- cobrou alento, e confeíTando-íe

da , ou refufcitada á fua faude logo com defembaraço , aííím

primeira, continuando o cargo tcftemunhou a fua melhora, quç
de Meílra de Noviças, fatisfez dentro em dous dias deixou a
a prorDsíTa

,
que ao fervo de cama. Chamava-feo viíinho Am-

Deos fizera ; e ficou daili com brofio de Figueiró Torres,

huma devoção taõ reconhecida, . Naõ fe eítreitava a interceí-

que a clle recorria , e fe encor faô do fervo de Deos nos limi-

mendava em çodo o tempo, que tes da Corte; donde quer que
lhe durou a vida. lhe fabiaó o nome , experimen-

Nao foy menor o rifco em tavaõ a fua piedade. Em oMo-
que efteve a de hum vifinho do fteiro de Corpus Chrifti do Pofjr

Convento de Bemfica
,
que fen- to, de Religiofas Dominicas, vi-

do efta a antiga vivenda do Ve- via huma como paralytica , fem
neravel Padre, fem duvida teve poder menearfe , nem moverfe
o enfermo alguma valia na vifi- em meya parte corpo, que lhe

nhança. Andava nella muy vi- deixara como efquecido certo

va a devoção do fervo de Deos, achaque. Voava por todo o Rey-
quando çahio gravemente enfer- no a noticia do que valiaó as

mo de huma fehre aguda Fran- relíquias do fervo de Deos, eí;

cifco Fernandes; era homem de colhidas .
do Ceo para eificazes

poucos cabedaes , fazia-fe diífi- medecinas de todo o género de
cultofo á fua pobre familiacha- doenças. Pedia a Religiofa com
maremlhe Medico de Lisboa; inftancia. , .que lhe trouxeíTera

aífim foraõ entretendo com re- huma
;
que eílava fegura

,
que

médios cafeiros o doente , naó nella lhe tinha Deos depoíitada
a fabre

,
que crefcendo fem re- a fua melhora , e que lhe bafta-

íiftencia , fobio acommettendo- ria a diligencia de tocalla. Nao
lhe o cérebro, e oíFendendo-lhe fe enganou a fua fé, porque tra-

aílim o juízo, que o incapacitou zendolhe huma parte da túnica,

aos foccorros da alma
,
quando e tocando com ella aquella par-

já nao havia que efperar nos da te inútil, a moveo logo, fican-

vida. Lamentavaó os de cafa, do com igual movimento em
defconíolavao-fe os da vifinhan- todo o corpo , e augmentandp
ça , mas lembrando a huns , e a o numero dos devotos , favore-

outros o. que fe praticava nella, eidos por interceíFaò do Vene-
recorreraõ ás relíquias do fervo ravel Padre , de cuja gloria , e

de Deos ; trouxe hum dos vifi- bemaventurança, ( fendo o pri-

nhos hum retalho da Capa, ap- meiro a fua vida ) faô naõ fó

<plicou-o á cabeça do enfermo, eftes, mas muitos mais os indi-

em quanto a affligida familia cios , naõ para a infallibilidade

com fuppliças , e lagrimas chà^ da Fé , em quanto o naõ dif-

Part. IV. P põem
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põem a Igreja, mas para con- fubdita, abraza-íe em fé, e de-

folaçao dos Fieis, que reconhe- voçaõ, pede ás Religioías, que

cem a Deos poderofo para ani- lhe tragaõ com preíTa parte do

ínar as pedras em filhos de Abra- habito do Venerável Padre , e

hao, levantando do humilde, e poemno nas máos da queixofa.

tolco barro da humanidade os Applica-o ella á parte principal

venturofos filhos da IgrejaTriun- dador. Caio grande, que pa-

fante. ^o^ toda no mefmo inítante ^

Porém coroe eftas fuás me- em que com elle fe tocou aquel^

imorias , e dê noticia de como la parte ! Vive ainda hoje, quan-

ainda hoje eftao vivas hum tefte- do ifto efcrevemos , a Madfô
munho de fuás illuftres fubdi- Sor Antónia da Magdalena , a

tas , e mimofas
,
que o venera- quem fuccedeo o prodígio ; de*

raõ Prelado , e o experimenta- vefe-lhe todo o credito pelas

raó bemteitor , as Madres da grandes calidades de virtude,

Recoleta do Sacramento. Efti- e fangue ; ao prefente he nefta

mao eftas Religioías aílim qual- Gafa Prioreza fegunda vez :

quer coufa do ufo do Venerável grande argumento de fua gran-

Padre ,
que como precifa joya de capacidade, de que naõ me*

guardarão , e guardao hum ha- nos fe fegue o irrefragavel te*

bito feu, como doutrinadas, e ftemunho do que temos efcrito*

advertidas
,
que fe dos fervos Mas corria o tempo, e pe*

He Deos foy útil huma fombra, diao aquelles venerados oíToã

8omo o naó fera huma túnica ; mais authorizado depofito
, por*

ou conhecendo
,
que na Capa que ainda o era a primeira

de Elias nao fó depofitou o Ceo fepultura , aberta no meyo dó
o feu eípiríto, mas ainda o per- antecoro , e fechada com hum
ímittio dobrado. Affim parece, grande mármore ; mas ( como
que deixou ás fuás fubditas o lugar tao publico

) pizada com*-

Meftre Frey Joaõ naquella po- mummente da defattençao
, quô

bre rota eftamenha , nao fó ali- fem reparar no epithafio, fazia

vios para a faudade , mas dobra- caminho para o Coro. Porém
dos alentos para a faude. Af- as poucas poíTes do Convento
faltou a da Madre Soror Anto- nao chegavaó á veneração, e ad

nia da Magdalena huma cruel defejo de a melhorarem de fi-

dor, que tomando-lhe huma par- tio, trocando-a em hum maufo-

te do corpo, aífim a atormenta- leo fumptuofo, como Altar já
va toda

, que perdido o íofri- reconhecido dos votos dos agra-

mento , naõ havia já remédio ^ decidos , e apaixonados. De
que naó accrefcentaífe o defen- hum , e outro titulo eraó acré-

gano de efperar algum. Gemia dores os efclarecidos parentes

impaciente a Religiofa , rodea- do Venerável Padre , e quiz ef-

vaó-na as outras compadeci^ merarfe no reconhecimento , coa-

das , como attribuladas ; já naó mo mais chegado , o Conde de
havia que recorrer ás meíinhas; Figueiró , íèu fobrinho , naó
levantarão ao Ceo fervorofas confentindo, que a impoílibili-

fupplicas. Entra a Prioreza , dade do difpendio dilatafíe taó

( era a Madre Sor Filippa
, qu« merecido culto. Aííim alargou

hoje vive ) vê fem remédio -a a maó <:orao parente , e o fi-

zera
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zera como poderofo , a naõ ha- dous tao grandes , e fcientes Pre-

ver de accommodar íiia grande- gadores, ( pois dos Pregadores

za a dirpoílçao da modeítia re- fabios, e jultos fe entendem as

ligiofa
,
que lhe naô deu mais palavras ) que as íemelhanças ,

lugar, que o de hum arco, que que tiveraó nas vidas , inda as

com baftante capacidade corref-^ eftaõ clamando nas fepulturas

:

ponde ao que nas coitas do Co- Dies diei eriííiat verhum ^ ^ ncy;

ro
5 ( na mefma cafa , em que

eftava a primeira fepuítura ) a-

braça o tumulo do Venerável

Padre Meftre Frey Luiz de Gra-

nada. AjQIm ficou o do Venerá-

vel Padre Meftre Frey Joaó de

Vafconcellos fazendo-lhe cor-

refpondencia em jafpes, e feitio

no6ii indicat fcientiam. Qiierem Hugo ifi

dizer: Hum dia falia a outro dia,
^"^'^

Huma noite explica a outra noite»

Aífim avulta naquelles dous
correípondentes mármores o
non plus nitra

, que unido por
difpofiçaÕ do Ceo nefta Cafa ,

fouberaó levantar a virtude, e

de obra , fendo a mais alterofa
,

as letras no Templo das glorias

quepermittioolitio , e amaispo- Dominicanas. Podem lerfe as

lida , a que le podia alargar a imi- proporçoens nos epithafios, ( fen-

taçaõ do tumulo fronteiro. Aílim do hum como frafe de outro )
diípoz a Providencia fuperior, que melhor, que as flores, com
que fe eftiveíTem communicando que a Gentilidade ornava feus

aquellas mudas cinzas , moftran-

do a proporção entre hiima , e

outra vida huma , e outra nior-

te, podendo dizerfe do dia dá

vida , e da noite da morte de

fepulchros , cobrem de eternas
coroas aquellas veneradas cin-

zas. Diz aílim a do Venerável
Padre

:

Magnus Theologus Frater Joannes de Vafconcellos , ex

Pradícatorum família , clartffimus fanguine , mori-

bus nitidior ^ Regis , ac fupremi Inquiftionis Sena-

tus a Confins ^ Prioris Provincialis munere^ Regii
Concionatoris laurea^ Pontificia recufata dignitate^

virtutibiís cumulatus j ac meritis, in Crucifxi am-
plexuy magna Chrifiana pietatis opinione

, paupe-

rum dolorcy omniumque defderio^ Ulyftpone moritur

KaL Feb, ann, jal, 1652. atatisfua 61,

Vem a dizer em o noífo vulgar:

O grande Theologo Frey

João de Vafconcellos , da fami-

lia dos Pregadores , clariífimo

em fangue , muito mais em vir-

tude , do Confelho delRey, e

fupremo Tribunal da Inquiíiçaõ,

Prior Provincial , e Pregador
delRey , recufada a dignidade

Part. IV.

Epifcopal , cheyo de virtudes ,

e merecimentos, abraçado com
hum Crucifixo

, ( com grande
opinião de piedade Chriftáa ,

magoa dos ncceflitados , e fau-

dade de todos ) morre em Lis-

boa. Em as Calendas de Feve-

reiro , anno da falvaçao 1653.

de idade de 62.

P ii Nefte
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,

Nefte nobre depoíito íi^^ípi- cabelio , na barba pouco. Na-
riz avultado na proporção do
rofto. Boca compofta , na cor
deímayada , nos beiços nem groA

delia , lhe tem dado o pincel fa, nem delgada. Aílím moílra-

em muitas copias fegunda vida, va hum afpe£lo magellofo , ve-

levando-o nella a devoção a con-

tentar o defejo de Reynos eftra-

nhos , e mais remotos. E por-

ra , e reconhece ao lervo de Deos

a veneração pia : e para nao per-

der de vifta hum dos motivos

neravel

lidez ,

5 e penitente
, que a pa-

que fe lhe via no fem-
blante ( de que a cor nativa era

que a penna na eltimaçaô dos branca ) parece
, que fe tinha

Rhetoricos he o pincel mais paíTado á natureza
; porque fo-

vivo , mais ligeiro , e mais miu- bre a trazer debilitada de acha-

do, que doutrinado das fuás fi- quado, íèmpre^aílim lha confer-

guras com a Hipotipoli delinia vou o exercicio de auftero. A-
o corpo , e com a Ethopeia de- padrinhava efte modo de vida

cifra o animo
,
por obrigação o trato exterior de fua peflba

,

corre á noíTa o lançar aqui hum fendo huma eftatua viva , e hu-

breve rafcunho, em que a ima- ma reforma muda. O habito de
gem do Venerável Padre che- panno groíFo , taô apoucado , e

gue aos olhos da devoção mais cingido ao corpo, que bemmo-
facilmente efcrita, do que pode ftrava, que naó podia ter na vi-

copiada , fendo os livros os mais da outra ferventia
,
que a que

ligeiros quadros, que a induftria fe lhe acha na morte, fem mais

do commercio eípalha pelas no- diíFerença
, que amortalhar os

ticias de todo o Mundo. mefmos oÁbs , ou cabidos , ou
He o femblante ( conforme animados.

o que enlinaô os Fiíionomicos )

efpelho do efpirito y. copia do
génio , imagem do coração, tres-

kdo dalma , e fobrefcrito da na-

tureza. He a verdadeira fabe-

doria huma participação do hi-

me da gloria: e aíllm comoeíle

dos eípiritos redunda , e fe ef-

palha nos corpos , aílím no ver-

dadeiro fabio Iheíahem ao rofto

as prendas do eípirito. Aífim

era proporcionado o fervo de
Deos , aíHm de venerável rofto,

e prefença , como fe nelle , e

nella fe lhe eftiveífe lendo a al-

ma. Rofto comprido
,

propor-

cionado ao corpo
,
que era de

eftatura crefcida. Olhos gran-

des, e taó modeftos
,
que eraó

No fallar grave , modefto,
e coníiderado. Tinha graça na-

tiva , difcorrendo no que fe of*

ferecia , divertindo com tanta

os Religiofos na hora
, que os

•ajuntava o recreyo
,
que ouvi

dizer a peíToas, que o tratarão,

que nao edificava menos com-
pofto , do que alegrava diverti-

do , fora daqueilas carrancas com
que a hipocreíia fe coftuma maf-

carar de fefudeza. Os continuos

eftudos o trabalharão hum con-

fummado Theologo ; a agudeza
do entendimento hum grande
Politico ; o fervor do eípirito

hum Pregador perfeito. Prega-

va com liberdade Apoftolica
,

com mais animo, e ambição de

1

huma reprehençao muda dos que reformas , que de honras , buf^

fe erguiaò a vellos com menos
,fefudeza. As fobrancelhas , co-

mo a cabeça , bem povoadas de

cando nos ouvintes antes o vi-

cio
,
que o agrado , como quem

entendia , que era o Púlpito

aquel-
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aqiiella atalaya , donde lo fe de- que íó as cin/.as do Mundo fe-

viaó applicar os olhos do difcur- pultaraó o nome.
foadelcobrir no campo o inimi-

go , e naó liíongeallo com as CAPITULO XXIV.
pacificas moftras do enterteni-

mento. Todo o feu Sermão era Do Padre Frey Luiz de Soufa ,

doutrina
,
porque todo era Ser- filho djle Convento , e Chroni'

Jla da Ordem nefies Reynos dç

Portugal,
'i

. »*

SE aíHm como o Padre Frej^

Luiz mereceo o lugar neftes

maô. Conhecia, que aquella ef-

pada
,
que fahia da boca da fa-

bedoria , era de huma , e outra

parte aguda , naó embainhada
para ornar, mas nua para ferir.

Defpidas propunha as verdades, elcricos, poderá empreftar a pen-

porque o enfeite das elegâncias na para continuallos
,
juftamen-

as nao malquiítaíTe mentiras, te lhe pagaria efta Provincia a-

Grande confuíao para o lamen- quella duvida em que a poz com
tavel abufo defte feculo , em os feus

;
porque fó naquelle me-

que as fabulas, e as rhetoricas, thodo caberia eíte aíTumpto. Mas
e ás vezes eíla adulterada , e fe a fua penna , nos que efcre-

aquella antes arraftada
, que tra- veo rafcunhou a fua vida

, já
zida , faó as MiíHonarias, que toda a fua Chronica he hum ar-

do Púlpito coftumaô gritar as tificiolo epitome delia, ficando

emendas! Aos Principes, e aos efte Capitulo fendo fóhumelen-
Grandes reprehendia com def- cho em que fe aponta,

afogo; aos Miniftros com def- Foy o Padre Frey Luiz fi-

abrimento; aos peccadores com lho defte Convento , a que fe

aufloridade; e a todos com ze- recolheo já entrado na idade
^

lo. Foy cafto, fyncero , candi- aconfelhado de hum defengano,
do, tudo reflexos de feu eípi- com que parece

9 que o Ceo o
rito. Entre as honras humilde; negociou para íi todo. Foy eítra-

entre as riquezas pobre ; entre nho o fiicceífo*. Efcreve-o , cô-

as adverfidades inflexivel ; entre mo também fua vida, o Padre
as injurias conftan te. Os pobres Meftre PVey António da Encar-
o acharão fempre com o cora- naçaô com o feu eftylo verda-
çao, e as máos abertas. Os af- deiramente áureo , e capaz de
fligidos com as lagrimas nos eftcnder a penna a mais largo
olhos. Os defamparados com o aíTumpto. Tomou efte na fegun-
remedio nas diligencias, ou nos da Parte da Chronica , encoftan-

defejos. Os peccadores com o do a vida do Audlor ao Prolo-

fogo nas palavras; e os arrepen- go , refoluçao
, que ainda que

didos com júbilos no coração, em rudo tomou para fi o pri-

Aífim fervio a Deos , á Igreja, meiro lugar, nem aílim nos de-
ão Reyno , ao Povo; honrou a ve embaraçar o de efcrcver,fe-

Patria , e illuftrou a Religião, naó com tanto acerto, com ma-
grangeando ( como entende hu- yor obrigação,

railde a piedade Chriftáa ) no Nafcco Manoel de Soufa
Ceo as coroas , que fe foube Coutinho

( que efte foy no fe-

trabalhar na terra; na terra as culo o Padre Frey Luiz ) filho

acclamaçoens de fua virtude, a quinto de Lopo de Soufa Cou-
tinho .
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,

tinho,(aquem chamarão por correfponder aos brazoens de
leu raro jiii/o, compoíiçaó de fiia família, e aos dotes de fua

coítiimes, circunfpecçaò, e pru- Pátria. Voltando a ella, e dado
dencia , o Cataô Uticeníe da- a honeftos , e fefudos exercícios,

quelie tempo ) e de Dona Ma- tomeu eftado , cafando com Dó-
ria de Noronha ^ ambos bem na Magdalcna de Vilhena , viu-

corihecidos no efclarecido defeu va de poucos annos de D.Joaa
fangue , nas vozes de feus appe- de Portugal ( que ficara com íeu

lidos , como na experiência de pay D. Manoel de Portugal , fi-

fuas virtudes. Foy doutrinado lho de D. Francifco de Portu-

em todas 5 como promettia o gal, primeiro Conde de Vimio-
cuidado de femelhantes pays ; e íb, na infelice lamentável bata-

naó defméreceo o nome de feu lha de Africa ) . Com efta Se-
filho , na docilidade com que nhora efteve cafado alguns an-

correfpondeo a feu defvelo , deP nos, em que teve huma filha,

cobrindo-fe nelle juízo claro que em breve tempo perdeo

,

para as letras , e génio mais como fe o Ceo foíJe prevenin-

prompto para as virtudes: eraô do, que naó houveíFe embara-

já eftas humas premiífas das ço, que o fufpendeíFe na vida ,

que havia de render ao Ceo no quando o chamaíTe para outra

holocaufl:o da Religião. Entrou mais fegura.

em feus primeiros annos no No- Viviaò em huma Q^iinta fua

viciado da de Saô Joaô do Hof- em Almada
,
quando chegou a

pitai em Malta, berço do valor, ella hum Peregrino; fobio hum
e Fidalguia Portugueza. Cati- criado , dizendo a Dona Magda-
vo fe vio dos Mouros em hum lena

,
que elle a procurava. A-

cncontro; mas foy Providencia chava-fe neíta occafiaó Manoel
do Ceo defconhecerem-no no de Soufa Coutinho fora de ca-

cativeiro, para poder reftituir- fa, e eftava nella feu irmão o
fe por refgate ; efperança

,
que Padre F^rey George Coutinho

,

naquelle infortúnio naõ lograó vifitando a Dona Magdalena
;

os profeíTores daquella vida , a refolveraõ
,

que entraíTe o Pe-

que o ódio infiel na6 perdoa, regrino. Chegado á fua prefen-

ainda a inftancias do mayor lu- ça, e propondo como era hunx

cro, com a cautela de naó con- Peregrino Portugnez, a quem a

ferva r hum flagello. devoção levara a viíitar os Lu-
Reftituido , naõ continuou gares Santos dejerufalem, ac-

por certos embaraços o novicia- créfcentava, que ao defpedirfe

do. Paífou á Pátria, ( com hon- delles , o buícara hum Portu-

rados penfamentos de ir pizar guez ,
que fabendo como elle

em feu obfequio o theatro da tornava para a Pátria , e exami-

India ) mottrando-lhe, que a naó nando, que era efta Lisboa, lhe

lábia bufcar filho íem a refolu- pedira paífaífe pela Vílla de Al-

çaó de a ir honrar Soldado. Em- mada , e bufcaíTe a Dona Ma-
prcgos de honra , e de valor o gdalena de Vilhena

,
para que

puzeraõ nefta viat^em, moílran- lhe feguraíTc
,
que inda por a-

do em todas, como nos acafos quellas partes vivia quem felem-

defta ,
que nunca lhe eíquecia a brava delia,

obrigação , com que nafcera , de Sufpendeo-fe Dona Magda-
lena,
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lena- , e perguntou ao Peregri- quem naÕ entender , que he a fra*

no, que íinaes dava do homem ze com que o Ceo avifa^ e menos

do recado; ao que elle tornou, quem naõ julgar
^
que fó mudando

propondo os mais Angulares, e devida^ correfpondemos dfuaPro^
mais vivos, individuando todos vidência. Em htfcar a Deos fegu-

com tanta fegurança
, que a def- ramos os acertos da mudança

; fó
enganou de que nao poderia ejle propofito mojlrard^ que enten-

fer outro , fenâô Dom Joaõ de demos aqiielle avifo : fe elle nos

Portugal. Meteo-a o novo ac- ahrio os ouvidos , e os olhos ^ na

cidente em outro, a que acodi- nojfa refoluçao ejlá omover os paf-
raó as criadas. PaíTou a outra fos. Jd achamos trilhado o cami-

fala o Padre Frey Georze, le- nho
^
que nos poupa efcolher outro

vando o Peregrino ; e pergun- exemplo. Os Condes de Vimiofo

tando-Ihe com fagaz adverten- nolo deixarão aberto. Elle toman-

cia , fe conheceria o homem do o de Bemfica , ejlrada direita

que lhe falia ra , vendo algum para o Ceo ^ a Condejfa o do Sa-

retrato íeu , lhe refpondeo
,
que cramento , novo Paraizo na terra,

eítava a fua memoria taõ fref- EJla me parece a cabal fatisfaçaÕ

^

ca, que o nao duvidava. Entra- que {fuppojio ejle fuccejjo ) deve-

vaó já em outra íála, donde en- mos dar a Deos ^ e ao Mundo
'^
ao

tre alguns retratos de fua fami- Mundo deixando-o , como a quem
lia fe via o de Dom Joaó; nao nos tratou com efie engano \ a Deos
fe deteve muito o Peregrino , e feguindo-o como a quem nos abrio

apontando para elle , fegurava
,

os meyos de conhecello. NaÕefperct

que aquelle era. Com efta ulti- a minha refoluçaô mais fortuna y

ma diligencia fe defpcdio , dei- que encontrar com as mefmas cir-

xando a todos confufos , e def- cunjiancias a voffa.

enganados. Naó podia produ- Callou Manoel de Soufa ^
zir o fucceíFo menos contrários porque impaciente já o efpirito

effeitos. de Dona Magdalena , temia ,
quc"

Chegou de fora Manoel de o attender pareceíTe efperar, e
Soufa Goutmho , e informado naó fe accommodava com que o
de Don^ Magdatena , e de feu violentarfe fufpendida a dei-

irmao do que fuccedera
,

pro- xaíTe parecer duvidofa , ou aat-

pondo-fe entre os trez o que fe tenção de novas razoens a fizef-

refolveria, elle com defembara- fe julgar aconfelhada. Aífim af-

çado difcurfo , e prompta reíò- fentou no que Manoel de Soufa

luçaó , voltando a Dona Magda- reíolvera , como fe ao mefmo
lena , lhe difle femelhantes ra- tempo o infpirara o Ceo a hum

,

zoens : Sey ^ Senhora
y
que hum^ e outro. Seguiofe a execução

e outro eftamos inculpáveis no en- ao propoíito, na brevidade con-

gano , como jd advertidos do fuc- firmou os acertos o retiro.

ceflo \ naõfe offende o Ceo de igno- Tinhaó os Condes de Vi-o

rancias
,
que faÔ innocencias, En- miofo Dom Luiz de Portugal

,

tendo que , a teres noticia do vof e Dona Joanna de Mendonça
fo primeiro efpofo ^ nem me aceita- nefte tempo fundado oMoíleiro
rieis fegundo , nem eu o confenti- do Sacramento , abaixo de S. Vi-

riaCatholico. Nejle accidente ^que ccnte de Fora, junto ao poftigo

nos defengojia
,

pouco difcorrerd do Arcebifpo ; aqui profelfara a

Con-
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,

GonfeíTa ; o Conde em S. Do- lhe enfinara a fegunda
,
que já

mingos de Bemfica. Retirou-fe eítava no fim da primeira. Po-

Dona Magdalena ao Sacramen- bre em fua peíToa , e pobre em
to donde com a vida mudou o fua cella , como quem naõ deí-

nome em o de Soror Magdale- conhecia
,
que naó pode ler ga-

na das Chagas. Em Bemfica to- la a mortalha , nem fala a fe-

mou o habito Manoel de Soufa pultura. O habito, que lhe da-

Coutinho, trocando o nome em va a Religião, trazia, até que

o de Frey Luiz , em final da fi- a necefíidade lho defpifi!e. Na
na amizade

,
que profeíTava com cella havia o tofco aíTento de

o Conde. Áífim tomarão o ca- hum tanho , e huma cama com
minho do Geo eftes dous efpi- mantas de lãa , de que erao tam-

ritos , taó bem doutrinados de bem as túnicas interiores. In-

fuas illuftraçoens ,
que fem vol- violavel obfervava o jejum , e

tar os olhos aos incêndios do eftendendo a todo o annoaobri-

Mundo, aflim os empregarão na gaçaò dos fetemezes, todos os

perfeverança de feu propofito, dias tinha em feu limitado pra-

que nem mais fe viraõ , nem to a hum pobre por companhei-

ainda fe efereverão , como quem ro.

andava efcutando áquellas mor- Nas penitencias de difcipli-

talhas
,
que naõ havia já alli na- nas, e cilicios, defafogava a an-

da das primeiras vidas. cia de querer exceder as obriga-

Aífim abraçou Frey Luiz a çoens da regra, e fempreo acha-

afpereza da nova, que efcolhe- va adiantado a obfervancia. Lan-

Xã com huma refoluçaó também çou maõ da caridade , comoglo-

aconfelhada
,

que na, perfeve- riofo eftendarte das virtudes,

rança do noviciado fe foy con- Defvelado ás fuás cabeceiras o

firmando, que fó era o Geo o achavaó os enfermos. Pedioeft©

que o tinha difpofto. Admira- ofiício , excedeo-o no cuidado,

va, e confundia , ver aquelles Na providenciados medicamen^

annos no feculo taõ briofos ,
tos, na vigilância de applical-

aquella idade madura , e taò los , tinha o enfermo na cella

doutrinada em máximas da ter- hum Medico; nos mais minifte-

ra, reduzida ao commercio, e rios inda menos decentes acha-

trato fraternal com os poucos, vahum efcravo. Aflim lhes afli-

com os tenros annos dos que ília, aflim os aliviava, com fen

começavaõ a vida da obíervan- defvelo , com fua convcrfaçací

cia , fem que a deflemelhança aíFavel, concertada modefi:a, <é

nas idades, e génios , foubefie religioía, íèm fe lhe ouvir pa-

defafocegar a natureza, repro- lavra, qiie oíFendeflTe , ou que
duzida já no defengano de vi- naó cdificaíre.

ver fem arbítrio. Efcutava o No Coro , na oração conti-

cònfclho Evangélico , e enten- nuo, na devoção ardente da piif-

4ia quanto lhe importava o tor- fima May doRofario, e do San-,

nar a íer menino. Profeflbu em tiflimo Sacramento exceflivo ,

dia da Natividade de 1614. nas que nem os achaques , nem as.

mãos do Padre Meftre Frey João occupaçoens lhe roubavaó aquel-

de Portugal , e começou a dif- le quotidiano pafto ,. que no fa-

por de lortç fua yid^, como íe crificio da MiíTa dava a feu eí-

pirico,
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pirito, recebido com tanta fua- • tor, porque valia com ellemais

vidade nelle, que rompendo, e a imitação do que hia efcreven-

paíTando aos exteriores , com- do, que a obrigação com que
pungia, e admirava a quem lhe efcrevia. Ou feria fanta inveja

ailíítia. de faber íondar
,
que naquelle

Obfervantiílimo na obedien- género de efcritura mais valia

cia, como primeiro emprego da dar o aíTumpto, que acertar o
humildade. Aquella lhe poz na ellylo. Os de íua vida merece*
maõ a penna com que honrou raõ o focego de fua morte

,
pa-

efta Provincia , e talvez a Pa- ra que fe aparelhou com animo
tria , confundindo na ílngulari- defaíTombrado , como quem ha-

dade , com que o fez , a indif- via tanto que fe andava eníayan-

creta calumnia de quem o cul- do. Recebeo todos os Sacra-

pou occupado neíle heróico ex- mentos ; e pedindo perdão a to*

ercicio , fem palTar ás Efcolas
,

dos do que com fua vida os

ou cultivar os Púlpitos , como efcandalizara , aílím edificava

,

fe naõ houveíTe profeíTores de e compungia
, que entre as la-

huma , e outra faculdade , inca- grimas dos que com oraçoens o
pazes de tomar a feu cargo a ajudavaô

,
paflbu á melhor vi-

de efcrever
, perdoando-lhe as da, deixando huma eterna fuu-

pobrezas de Theologia, como dade na fua memoria, e muitas

elle lho podia fazer nas do idio- memorias nos milagres de íua

ma. Mas naõ bailarão elTas lu* penna.

zes, e pequenas nuvens, a ef- Bem pode contarfe por pri-

conder o menor rafgo daquella meiro a vida do Arcebifpo Pri-

luzida penna
,
que com tantas maz Dom PVey Bartholomeu dos

vivezas defenterrou das fombras Martyres , em que parece quiz o
da confuíaõ as efcaíTas noticias, PadreFrey Luiz adiantar as glc-

fobre que começou a levantara rias deita Provincia, nao fazen*

fermofa fabrica de fua Chroni- do ( na proporção poílivel ) eíl:e

ca , tam bem recebida , e avalia- menos com a penna
,
que aquel-

da dos grandes talentos defta le com a vida. Obra foy fem
Provincia , e dos melhores jui- duvida, em que fe efmerou fcu

zos de noíTa Pátria , ( e inda das defvelo , com os merecidos pre-

eftranhas ) que entre os Efcri- mios de a ver ainda em fua vi-

tores Portuguezes fe fez aquel- da dada á eftampa , e depois de

le grande lugar, que nunca lhe fua morte nas mãos, e admira-

negaráó as idades. çoens de todos , em efpecial

Foy incançavel na grande Prelados da Igreja
,

que com
applicaçaô de revolver Carto- madureza pezaó , que nem os

rios
;

pefquizou , e finalmente Príncipes Ecclefiafticos acharão

defcobrio as antiguidades da mais vivo efpelho, nem na tra*

Religião , e Conventos defta ça, e difpofiçaò o haverá mais

Provincia , efcrevendo fempre pulido. Alaxima he, que come-

com igual elegância, que clare- çou a praticarfe cm Reynos
za. Tiroulhe a morte a penna cftranhos , chegando elRey Chri-

da ma6, de donde fó lha tira- ftianiífimo a fazer tanto apreço

va a occupaçaó de Religiofo

,

defte livro
, ( já traduzido em

com que alternava as de Efcri- o feu idioma ) que com ellcoc-

Part. IV. Q^ cupa
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cupa a maó, que os Bilpos, e- rias o efclarecido Monarcha o

Arcebifpos de feu Reyno eften- Senhor Rey Dom Joaó o IV.

dem a tomar o bago ,
julgando que no tempo de Duque de Bra-

a fua leitura pela mais impor- gança teve com o Padre Frey

tante pençaó de fua Mitra. Luiz hum íingular comraercio,

Eícreveo mais a Chronica confultando com elle fuás ma-

de elRey Dom João o III. por yores importâncias, comofepó-
mandado delRey Dom Filippe do ver em algumas cartas

,
que

IV. de Caftella
; ( no tempo em ficarão no Cartório de Bemfica,

que governava eftes Reynos ) em que aquclle grande Principe

efta íe pedio á Ordem depois da naõ íó o honra com o trato de
morte do Padre Frey Luiz

,
pa- amigo , mas o qualifica com o

ra fe dar á eílampa , e trocou- apreço
, que faz do íeu voto.

felhe eíla em defmerecida fepui- Era o do Padre Frey Luiz tra-

tura , de que a naó pode refuf- balhado nas largas experiências,

citar a mayor diligencia. Era que lhe aconfclharaô os acertos

obra dividida em dous Tomos, de fua vida , tal , que pareceo

Finalmente efcreveo as Chroni- difcipula da fua efcritura. Com
ca& da Ordem de S. Domingos, efta opinião faleceo em Mayo
no que toca á Provincia de Por- de 1632. EM fepultado no ja-

tugal , e Conquiftas , repartidas zigo commum
,
que fica no An-

em trez partes , obra, aquecon- tecoro; e ainda que naó emlu-
fagrou todos feus fuores , todos gar conhecido , na6 lhe falta epi-

feus trabalhos,todos feus eftudos, thafio
,
porque tudo , o que ef-

como fingular baze , cm que o creveo fua penna , he letreiro

tempo lhe levantou a merecida de fua fepultura. '{

eftatua de Chronifta. Em verfo Acompanhem a efte grande

Latino ( teftemunhas da varie- Efcritor dous filhos delia Cafa,

dade fecundiflíma de feu enge- que com a fua penna nos mere-

nho, e emprego piedofo de fuás ceraó efta memoria. Forao elles

Mufas ) ficou a vida de NoíTo o Padre Frey António de Sen-

Patriarcha , animando em dyfti- na
, que efcreveo hum Tomo

cos elegantes as pinturas
,
que das noticias de Ethiopia , e o

fe viaó no Clauftro de S. Do- Padre Frey Pedro de Santa Ma-
mingos de Lisboa , agora em ria, que efcreveo outro, inti-

azulejo, donde fe admira o dom tulado Politica Cbrijíãa; e entre

de claridade, e doçura, de que também nefta recopilaçaõ de no-

Dcos o dotou em todo o idio- ticias o Padre Frey Simaõ das

ma. Chagas
,
que , depois de muitos

Eftas taó relevantes virtudes annos de Meftre dos Noviços
lhe negocearaó naõ fó o com- nefta Cafa de Bemfica , paífou a

mum applaufo dos doutos , mas Obreiro Evangélico nas Chri-

o agrado dos Príncipes, que co- ílandades deSolor, era queaca-
nheciao aquella fingularidade

, bou ávida com tanta reputação,

com que da urna religiofa , em que ficou delle o monumento

:

que fepultou a fua nobreza , re- Miraailis clarus obitt,

nafceoFeniz a fua erudição. En-
tre todos , os que a fouberaô pe-

zar, occupou todas as memo-
CA-



Livro primeiro Cap. XXV. 125
da nobreza como verdadeiro Fra-

CAPITULO XXV. de , moftrando aos parentes quan-

to obrigavaô mais os da virtU-~

1)0 Mejire Frey Fernando de Me- de
,
que os do fangue. Entre

wtó^j, Bif^o do Algarve^ e do os Religiofos defta Gafa come-

Fadre Frey Francifco de S, Do- çou a goftar huns longes da Bem*
. mingos da Cruz» aventurança , no fanto , no fo-

cegado , e no deliciofo delia , e

MAis antigo que o Meftfe accrefccntando o numero dos

Frey Fernando reconhe* reformados na modeftia da vi-

cemos ao Padre Frey Francil- da , no continuo da oração , no
co; mas porque deíle fe alarga- continuado do jejum. Nada va-

ra mais a efcritura , e naquelle leraô , nem os grãos, nem os

tem precedências a Mitra , án- annos
,
para que Bemfica o def-

teponhamos a noticia , ficará a conheceíTe filho. Agora pizava

vida do Meftre Frey Fernando aquelles fantos Clauftros com
fervindo de Prologo a do Padre tanta obfervancia , como fe lhe

Frey Francifco , vindo defta for- andara dafido conta da que lhe

te a ferpaga a mefma preceden- enfinara.

ciaj em que fe fundou a divida. Fácil, e aíFavel no commer-
Foy efta Recoleta Bemficana fem cio ; humilde , e exemplar no
duvida o Seminário dos grandes trato , como fe quizera moftrar
povoadores dos lugares mais au- áquella fua antiga may

, que a

thorizados da Igreja. Temos fua aufencia fora fó a capacitar-

entre mãos hum delles no Me- fe para huma Mitra
,

por lhe

ftre Frey Fernando de Menezes, trazer mais eíTa honra a cafa.

por outro nome da Encarnação, Nella a vio repetida ,
primeiro

filho de Dom Fradique de Mqr nomeado Bifpo do Cochim ( e
nezes , da illuftriflima Cafa dos o primeiro , que teve eíle titu-

Marquezes de Marialva , fua lo ) pela Mageftade delRey D.
máy Dona líabel Henriques Joaó o IV. , depois Biípo do Al-
igual em nobreza. Provou efta garve , como fe fora cautela re-

fempre bem na Familia Domi- petirlhe os titulos por lhe na6
nicana. Nos primeiros annos a aggravar os merecimentos. An-
bufcou o Meftre Frey Fernan- ticipoufe a morte a tirarlhe a
do, com taó boa indole para a Mitra, porque difpunha o Ceo
virtude, e génio taõ eftudiofo

,
trocarlha em coroa. PaíFou a re-

que com igual reputação o reco- cebella de idade de 73. annos.

nheceraó Meftre , e obfervante. Efta fepultado nefte Convento

,

Eftava por Regente em S. donde entre os nobres filhos

Domingos de Lisboa
,
quando delle fe vê o feu retrato, indu-

o chamou docemente a folidaó ftria de lhe honrar as paredes até

de Bemfica , melhor Pátria de depois de morto. Recopiloulhe
feu efpirito , e Aula mais pro- o Meftre Fr. Domingos de Santo
porcionada para meditar a con- Thomaz a vida no epithafio, que
clufaõ da vida, achando-fe já fe lê em fuafepultura. Que mais
muy entrado nos dias delia. Obe- deve o Feniz ao Sol, que o que
deceo ás faudadcs como filho Fr. Fernando a Fr. Domingos ^

amante, fugindo ás afliftencias Diz allim o epithafio:

Part. IV. C^ii Magi"
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Magtjler Theologus Fr, Ferdinandus à Incarnatione ,

Epifcopus Algarhiorum nominatus , hujus Ccenohii

Jlliusj fanguinis origine clarus ^ doSírina^ literis ^

ac virtutihus illujlris ^ Regtílaris obfervantia cupi-

dijjimus , Mundi lenociniis abjeSíis , adamatapauper-

Z. tate y humilitate aucupata^ modejlia feleSía ^ moribu^

tranquillis y atatis 6'^. annis vix expletis
, pojirema-

in agritudine integro afpeSlu , atque auditu , Chrifli

Servatoris Cruci affixi facram imaginem complexa-^

tus , inter illius dulcia colloquia , & foUloquia , vi-

tam exhalavit. Exânime corpus Bemficani Coenohi-

i:í<>j ta ibi lamentis fleverunt y hic dejideriis tumularunt.

©biit die 27. Augufti y anno Domini 1662.

Plin. 1.2.

cap. 16*

Maiolus
coJIoqui

6.de Àvi-

bus.

Theo-
phraftus.

Peerencis

in Tua cir-

cum navi»

gati.

Mas já nos chamao , e con-

vidao a penna as noticias do Pa-

dre Frey Francifco. Naô devia

jaâarfe a natureza da fermofu-

ra varia , com que moítra á nof-

fa admiração os feus cíFeitos

,

fem que a graça , mais poderofa

que ella, lenaó acreditaíTe com
mais defufados aflbmbros

;
que

he ver as aguas por natural an-

tipatia fuperando o fogo, ever-

fe muitas vezes fogo ateado nas

meímas aguas? Que he ver o
fogo , natural confumidor das

matérias ligeiras , e voarem no
meyo delle as avefinhas chama-
das Chariílias , como refpiran-

do das mefmas lavaredas? Que
he ver a terra , naturalmente
eftavel , e conftante , moveríe
como huma grande embarcação
lobre as aguas , como o admira
Lidia nasfuas Ilhas? Finalmen-

te ,
que he ver os peixes por na-

tureza mudos 5 mugindo , e vo-

zeando entre as aguas do rio

Elitorio ? Que he ver na natu-

reza eftas lingularidades , que
antes parecem extravagâncias

,

que providencias ? Mas íe bem

o confultamos , levantando o dif-

curfo, faõ fem duvida varieda-

de fermofa , com que a Sabedo-

ria de Deos quiz oíFerecer aos

noífos olhos efcaíTos rafcunhos

de feu poder illimitavel.

Voltemos agora o difcurfo,

e ponderação aos novos elFeitos

da graça ; nao fera fua varieda-

de menos rara , menos fermofa.

Que he ver a virtude , dando a

primeira liçaõ de humildade ,

defempenhar em alguns juftos

acçoens ao parecer jaálanciofas,

fe naô foberl3as ? Parecia-o allím

no noíFo Apoílolo Valenciano S.

Vicente Ferrer , Thaumaturgo

Dominico , obedecendo humil-

de ao preceito deChrifto, (que
o deííinara Pregoeiro de íèii

juizo, e Paraninfo de fua fe-

gunda vinda ao Mundo para

julgallo ) e efperando ás portas

das Cidades , mandado recado

ao Confelho delias a queovief-

fem buícar, e receber com Pal-

lio , veneração , c refpeito ? Que
era vello mandar ao raefmo Pre-

lado do feu Convento
,
que fof-

fe refufcitar a hum menino,
açcref-
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accrefcentar : ( á rezaó do Pre- cifco ; em em fua peíloa nota-

lado, que fe efcufava por indi- vel defprezo , o habito mais ro-

gno: ) Fd Padre Prior ^ e em meu to, menos aceado, como quem
nome o refiifcite} entendia

,
que naó pedia mais

Documento he da virtude o alinho huma mortalha. Baftava-

recolhimento , o retiro , o íilen- lhe para eftimaçao a vida incul-

cio, as palavras pezadas , e me- pavel , com que o trazia aos

didas , as acçoens advertidas

,

olhos de todos. Hum cabaíinho

e reformadas , o fazerfe efpe- embraçado no braço efquerdo

,

ftaculo vivo , a que fe compo- depoíito de efmolas , com que
nhaò , e fe concertem os coftu- fahia do Convento para os po-

mes do Povo , e em fim a aufte- bres
,
que encontrava no cami-

ridade no trato , e commercio nho , e das que á volta da Ci-

com elle. Pois que fera ver a dade lhe davaó para trazer aos

virtude , como vagamunda pe- pobres do feu Convento. Era
las praças , entrando as cafas

,

affim venerado como thefouro

curfando as ruas , frequentando da caridade
,

que era fingular

os Palácios , tratando com os mimo , que apprefentava ao me-
poderofos, efcutando , e refpon- Ihor da Corte, hum pomo, que
dendo ( ainda que fem faltar fervia talvez de peita para al-

K,, á modeftia religioía ) a pergun- gum defpacho caritativo. Aquel-H tas, e galantarias , e tratando, le tofco, e pobre cabafinho eraV e communicando todo o gene- a taça de valor , em que fazia

W ro de pelToas ? Grandes fegre- offertas ás mefmas Mageftades

,

dos da Providencia
,
que pare- feftejando a Rainha Dona Lui-*

cem novidades repugnantes á za , e elRey Dom Aífonfo feu

virtude , e á graça ! Naõ pare- filho , o que nelle lhes ofi^erecia

ça reflexão fuperflua, antes re- como eftimavel regalo, paíTado

pofta precifa á tacita pergunta, pelas mãos de hum efmoler de
e admiração de ver hum Reli- Ghrifto,-

giofo celebre em obfervanciaf r<^ Com mais continuação lhe

â e com eftas liberdades, e efty- fuccedia o mefmo em cafa dos
los de vida. Temos entre mãos Duques de Aveiro

, que vene-
" grande experiência, porque tu- ravaó fua fingeleza, tratando-o

do acharemos nas noticias do familiarmente , e fiando delia

OV.Vrey Padre Frey Francifco, filho de- groíTas efmolas
,

que por fua
Vrancífco fta Cafa deBemfica, e aíFaz co- mao paífavao ás de muitas peA

min^i^'
nhecido no Povo, e Cidade de foas neceíFitadas. Eftimavamui-^

daCru\, Lisboa. to o Duque Dom Raymundo as

Foy efte Padre huma repro- fuás vifitas , queixando-felhe , e

ducçaõ dos primeiros efpiritos culpando-o na falta delias , e ce-

da verdadeira, e antiga reforma Icbrando a alegria , e ellylo de
deita Recoleta Bcmficana. Laa palavras , com que lhe offerecia

junto á carne; peixe, e jejum , alguma data das fuás. Sê fê ^ di-

1

efte de fete mezes , aquelle de zia ao Duque ( com eíla dicção
todo o anno; Coro nodlurno

,

acompanhava toda a repoíla )
filencio perpetuo , em que fó aqui tem V. Excellencia ejla ma-
difpenfa a vontade do Prelado, çaa fãa. Outras vezes: Sê fê ^

Eíla era a vida de Frey Fran- aqiú trago ejla pêra pêra Vojfa

Excel'
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Excellencia, Porque o feu efty- dia o Convento , do que do que
lo mais feftivo , e de mais aga- tinha fofrido.

falho era fallar por eccos. Viao-

no os Duques pouco enroupa-

do, e entendendo, que naô fe-

ria fó vohintaria pobreza , lhe

Com efta pena chegou a Ca-
fa , conta ao Prior o fucceíTo ,

efcutado com ira de quem ven-
dofe fem remédio, naõ tem ou-

davaó habito, e capa, que elle tro defafogo mais que condem-
eftimava

,
porque bufcando no nar o comprehendido , e deíco-

Convento o Religiofo mais po- nhecer fempre as razoens do in-

bre, trocava com elle. O ha- fortunio. Mandoulhe fazer a
bito mais remendado , mais vénia, obedeceo o bom fubdi-

çafado, mais roto, o que lhe to, que mandado levantar del-

fazia mais appetecido o contra- la , lhe dilFe : Sêfê Padre Prior ,

to. foceguefe Vojfa Paternidade
,

que

Desvelava-o a neceflidade do os 'velhaquinhos virão pela manhãa,

próximo, fempre o traziaò lem Zombou o Prior da promeífa,
defcanço as do feu Convento , eisque de madrugada lhe entra

entrando pelos Tribunaes a per- pela cella o Porteiro , e entre-

tender
,
pelas cafas grandes a gando-lhe a quantia

,
que fe ti-

pedir ; taõ igual no difpendio do nha roubado a Frey Francifco y

que grangeava
,
que fendo a pri- lhe diz

,
que acodindo ao rom-

meira porçaô para os feus Re- per da manhaa á campainha , e
coletos , applicava a outra aos abrindo a porta, lhe entregara

Capuchinhos da Convalefcença, hum homem defconhecido aquel-

Cafa pequena , a que tinha amor le dinheiro
, que o déíFe ao Pre-

pela fua reforma , e com que ti- lado. Pedilhe
, ( continuava o

Porteiro ) que efperajfe ,
que fah

lando com V. Paternidade iria com

mais fegurança , e daria noticia

de quem era. Refpondeo, que ba-^

fiava o que tinha àito\ edefappa*

receo^

Repetia Frey Francifco as

nha commercio pela muita vill-

nhança. Como eraõ bem fiícce-

didas todas fuás diligencias ,

encarregoulhe o Prior
, que paf-

faíTe a Lisboa a cobrar huns
quartéis na Alfandega. Foy pre-

cifa a detença , e á volta para
cafa o apanhou a noite em Cam- jornadas a Lisboa , era fempre

po Lide, eftrada menos feguida emprego de caridade o que o
( e áquella hora deferta ) da Ci* levava , bufcando Miniftros co-

dade para o Convento. Trazia mo prote£lor de deíamparados,

o bom velho o dinheiro com e perfeguindo poderofos para

reíguardo , mas naõ lhe valeo foccorro de famintos. Aílim era

nenhum ao encontro de alguns fua vida pedir , e dar ; e fó pa-

vadios , que alli coftumaò buf- ra ter que dar, a grande anciã

callos. Pedirão
(
que he a fraze de pedir. Recolhia-fe ao Con-

com que entra femelhante gen- vento , fem que o canfaço do
te )

primeiro em fom de eímola caminho o difpenfaífe do gofto

feguio-fe o ameaço á efcufa , á re- de Enfermeiro. Talvez levava

liftencia a força , e defpojando-o

do dinheiro , com mãos atrevi-

das , e palavras foltas , o dei-

xarão mais magoado do que per-

no feu cabaz o desfaftio , com
que regalava o enfermo. Mas
diga hum fucceíFo o que lhe de-

viaó eftes do cuidado. Receita-

ria
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ra o Medico hum medicamento fe nos metia agora nas mãos

,

para hum Religiofo enfermo, íe as apertadas leys da hiftoria

que fe achava apertado ; havia nos naô prenderão a penna ! Bem
de vir da botica de S. Domin- podia foltarfe com liberdade

,

gos de Lisboa 5 diftancia de qua- aconfelhada do zelo Chriitao,

íi huma legoa. Tardava o mo- a ellranhar em efte feculo cala-

ço, affligia-fe o enfermo , a tem- mitofo , o introdnzirfe a me-
po que Frey Franciíco partia moria ás funçoens da * fciencia

para Lisboa. Chega á Portaria Evangélica , violentada de eftu-

do mefmo Convento , acha nel- dos
, que fó vaô a lifongiar ou-

Ia a medicina , fem noticia do vidos.

moço
5 que viera bufcalla; lan- Pregava Frey Francifco com

ça mao delia, e pondo-fe outra animo, e zelo de aproveitar a-

vez a caminho para Bemfica , quelles innocentes
,
que o fe-

chegou tao ligeiro , que quaíi guiaó , e ainda aos mal inten-

fenaõ fentio falta. Eftes faô os cionados , que o motejavaõ. Pa-

Facit mi- fervos
,
que Deos occupa em fua ra efte exercício o convidava

niftros Cafa , abrazados , e ligeiros, qualquer concuríb , hum poyal
fuos flá- Que importa caminho largo

,
o feu Púlpito , o intereíTe o a-

igniT. ad
par^ ^2;as de fogo? proveitamento do auditório, a

Hebr. i. Naó eraõ fó eftes os empre- devoção da Cruz o feu princi-

V. 7. gos da fua comiferaçaó ^ naõ pai aíTumpto
;
que foy rara a re-

eraó fó eftes os enfermos , que verencia , e o affedlo com que
defafocegavaõ fua caridade. Os abraçava efte fagrado Lenho. A
que fentiaô o achaque mortal da donde quer que o via , ou en-

culpa, com eíFes era incançavel contrava
,

poftos em terra os

fua diligencia. Viao-no, e ou- joelhos, o adorava, faudando-o

viaõ-no pelas ruas
,

pelas pra- com efta
, ( jáve Crux Sanãa )

ças , bradando , efpalhando ver- compofta fem duvida por elle

dades nuas , doutrinas importan- ( de fua letra fe lhe achou na

tes , confelhos faudaveis , antes cella ) com accommodaçaõ á ora-

eníinando ignorantes , encami- çaò Angélica , e cotn mais de-

nhando innocentes , e arguindo voçao
,
que propriedade em al-

peccadores
,
que divertindo ou- guma claufula. He a feguinte

:

vintes. Que importante reflexão

Ave SanSia Crux ave\

Bemdita es tu entre todos os madeiros:

Bento he o teu fruSlo Jefus.

O' SanSla Crux !

Ora por nós peccadores ,

Agora , e na hora de nojfa morte, Amen Jejus.

Efta
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Efta devoção grande lhe deu cio no alto da calçada , lhe pe-

o fobrenome , efta o trazia ad- dio déíTe lugar a taõ authoriza-

vertido pelas ruas ,
pelos can- da hofpeda. Levantou-felhe hum

tos a refgatar efte foberanoMa- Altar, que inda hoje occupa.

deiro de lugares immundos , e A efta devoção, de que na-

indecentes , donde o collocara da o divertia, ajuntava a gran-

o pouco reparo , e o conferva- de, com que aíliftia ás Matinas
va odefcuido. Vio-fe em vários da meya noite, por mais emba-
íucccflbs; diremos o mais ceie- raços que tiveífe. Nem o vir

bre, e digno de que o naõ ef- cançado, o vir perícguido das

queça a nofla piedade. inclemências do Inverno, pelo

Corooufe elRey Dom Affon- Veraô dos calores de hum dia

fo IV. e fuccedeo armarfe-lhe inteiro fem defcanço
,
que jun-

hum fitial em huma janella do tos com a diftancia do caminho,
Paço , a que ficava interior hu- o pediaô precifo , nada o efcu-

lua Cruz. PaíTou Frey Francif- fava de fer o primeiro no Co-
co, \e dando com os olhos nel- ro ; e porque entendia ,

que o
la , e medirido o lugar em que podia vencer o fono , deixando-

eftava, pondo os joelhos em ter- le hofpedar de humas pobres

ra , a laudou com a íua Ave mantas , e hum enxergão duro

,

Maria. Levantoufe , e á força ufava de hum agudo efporaõ de
de mãos, e de hum inftrumen- ferro ^ como quem alcançava o

to , que alli pedio , rompeo , e quanto fe retarda o homem no
deímanchou o alto de huma pa- caminho de Deos , movendo-fe
rede , em que o fagrado Madei- pezado , e vagarofo naquclla

ro eftava fixado. Gonfiderou parte que tem de bruto , fe a

bem, que era género de inde- naõ trata como tal o defabri-

cencia , e ainda que naõ adver- mento.
tida

,
que eftiveíTe inferior ao Já velho , fazia as íuas jor-

da terra o Throno do Rey dos nadas em hum jumentinho , e

Reys, e taõ authorizado Thro- efte já taõ cançado, c roncei-

no
, que foy a baze de hum im- ro

, que huma manhãa o achou

mortal império , com tanta efti- morto de hum enxame de abe-

maçaõ do Principe da paz
,
que lhas , que o cobrio. Recorreo

reynou nelle, que em feu mef- ao Duque de Aveiro, e diíTe-

mo bombro o levantou folio, e lhe: Senhor , as abelhinhas me ma-

o inclinou Sceptro ; exemplo

,

taraõ o meu ejludante
\ fem elle

de que lembrado agora Frey perecemos todos os pobres
^
porqíie

Francifco , abraçando aquelle fi- para pedir , nem elles tem boca ,

nal, e imagem fua, authorizan- nem eu pés. Mandou o Duque,
do os hombros com ella , e a- que fe lhe déflô para comprar
companhado de meninos, e Po- fegundo, e terceiro. Voltou o
vo

,
que ajuntou a novidade

,

bom velho contente com o deA
entoando no meyo de todos a pacho , e dizia aos pobres , e
Ladainha, caminhou com o fua- aos Religiofos do Convento,
ve pezo até a rua larga de S. que naõ feri ao aleijados de to-

Roque, ( diftancia baftante ) e do, que muy boas muletas lhe

entrando no pátio do Marquez dera o Duque de Aveiro,

de Niza
,
que tem o feu Pala- Carregado de annos , e tra-

balhos,
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balhos , cahio em huma cama,
donde íe purificou lua paciên-

cia. Tantos foraõ os achaques,

que lha exercitarão. Recebeo
os Sacramentos alegre ; á morte
fez o mefmo femblante

,
porque

fe pareceo com a fua vida a lua

morte. Antes de efpirar fe lhe

defcobrio huma chaga
,
que lan-

çava óleo. Pareceo demonftra-

çaó da vigilância , com que o

achou aquella hora. Era a em

129

CAPITULO XXVL

Dos Padres Frey Álvaro de S,

Jofeph ^ Frey JoaÕ de Aragão
^

Frey Francifco de Santo Tho-

maz , e Frey Martinho da Fon-

feca^ filhos do mefmo Convento,

SEguindo aquella Ordem ,

com que até aqui vamos ef-

crevendo , dando antiguidade

que o Efpofo chamava para. as aos Religioíos pelo dia de fua

eternas vodas alua alma, e naò morte, que he o nafcimento dos

faltou o óleo, «ainda que fehiaó juftos , parece
,

que devia de

extinguindo as luzes da vida. abrir eíle Capitulo o Padre Fr.

Alguns Religiofos molharão pa- Joaô de Aragão
,

que faleceo

nos, e os guardarão com vene- primeiro, a naó fer razaó mais

raçaô. Enfinoulhe a experiência, urgente a de precederem os fi-

a que deviaõ ao moribundo , e lhos aos perfilhados , e fer o Pa-

a que pedia a novidade daquel- dre Frey Álvaro dos primeiros.

le cafo, naõ vifto nunca, menos Será pois eíle o feu lugar, e tao

que em argumento de Santida- merecido o feu nome
,
que com

de calificada. ; ' tanta igloria fua lhe deu o de

Admiroufe na NoíTa Santa feu filW efta Gafa , como o de

Margarida de Caftello, que ao

embalfemarfe feu cadáver , aber-

to por hum lado , foy tanto o

pay a mayor parte da Provin-

cia, pois emcrear, e doutrinar

os filhos delia , cançou, e con-

licor fuaviífimo, que manou dei- fumio quafi toda fua vida.

le
, que fe encherão muitas re- Foy ella taô reformada

,
que O P. Fr,

domas criftalinas , de que ainda no tempo em que mais vivos ^^^o\
hoje fe guardao algumas. Óleo eftavaô os rigores da obfervan- y^^/^/''

deftilou de feu corpo virgineo cia Bemfícana, ( com íe achar

a Doutora de Alexandria, Mar- abundante de efpiritos grandes
tyr viíloriofa Santa Catharina. a Provincia ) fó elle foy eíco-

O Pontifice de Licia S. Nicu- Ihido para Meílre de Noviços
lao, ainda ( como canta algre- neftaCala, comoefpelho, a que

ja em fua feita ) deftila do fe- íe dcviaó compor aquellas vi-

pulchro myíleriofo , e medicinal das
,
que começavaô a refpirar

óleo. Outros muitos Santos âi^i^- no berço da Religião. Era taô

empenharão eíle prodigio ; e nao conhecida a fua
,
que contendiao

deixou de fer no Padre Frey os Conventos donde havia no-»

Francifco gloriofo teftemunho viciados, para o terem por cx-

de fua virtude , que iíTo daó a emplar dos fcus Noviços. Lo-

entender fcmelhantes maravi- grarao também efta felicidade

lhas; de fua caridade, que iíFo Lisboa, e Azeitão. Vcyo buf-

val óleo nas Divinas letras. calla Frey Álvaro na mortalha

Dominicana em feus primeiros

annos , e era tal a fua capaci-

Part. IV. R dade
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dade ainda nelles, que defcan- em crer, que ninguém he mao^
çavaõ os Meílres de Noviços, como os mãos em aíTentar, que

repartindo com elle o trabalho ninguém he bom. Parecia, que

de preíidir aos outros. fe reproduzia em Frcy Álvaro

Acabados os eítudos , fe re- aquella idade fanta de Natha-

colheo á fua Cafa de Bemfica

,

nael , donde antes parece que

adonde logo começou a exerci-

tar o cargo, para que fcenfaya-

ra ; mas íe foy Noviço com ca-

ie ignorava
,
que fe aborrecia o

engano, e o coração dobrado
,

como delle diíTe Chrifto. Co-
pacidades de Meílre , era agora nhecido , e tratado parecia o
Meftre como fe fora Noviço. Padre Frey Álvaro homem da-

A oração repetia de dia, e noi- quelle ditofo íeculo, em que fe

te , e tao larga , como fe efque- criava o ouro puro da nature-

cera ou as outras occupaçoens za , fem as fezes da malicia.

da vida , ou as precifas penfoens Achava-fe naquelles primeiros

da natureza. Notável vigilan- Padres, e Patriarchas, que co-

cia, e huma particular pruden- mo primeiras columnas da Fé,
cia para accommodarfe áquellas lhe abriaò fynceramente nos ou-

idades tenras , com quem ha de vidos a porta
, que com os olhos

obrar antes a induftria
,
que a fechavaó ás falácias da vida. Na-

força ; e huma certa deftreza no thanael Dominico fe podia cha-

favor, edifpenfaçaó para as af- mar o Padre Frey Álvaro , co-

feiçoar aos trabalhos do efpiri- mo o que tmha hum coração

,

to , e desfigurarlhe as carrancas em que nunca fe hofpedoii en-

do trabalho. No caftigo dos de- ganõ.

feitos era inflexível , e fevero
,

Era a fua vida a primeira

e nos de quebras de religião , e voz , e advertência
, que eníina-

obíervancia taó afpero
, que va os difcipulos , e de taò co-

achando hum Noviço com tuni- nhecida reforma, e obfervancia,

ca interior de linho ( fendo da que efcufava outra doutrina. No
Conílituiçaô a laa junto á car- que mais edificava era a aíGften-

ne ) aílim veílida lhe poz o fo- cia de todo o Coro , leguindo

go na parte, que lhe cobria os o da meya noite com huma ta6

hombros , e a golpes da difci- fanta tenacidade
,
que mandan-

Ecce veri

S. Iracliti

in quo
dolus non
eft Joan.

i.v. 47.

plina lho apagou nelles.

Mas fe o achavaô com efta

aufteridade os comprehendidos,
era fácil , e crédulo á menor
queixa dos neceílitados. Aílim

era fyncero , aílim cândido feu

animo
, que chegou a fer nelle

como anthonomaíia , a incredu-

lidade de qualquer ruim fufpei-

ta. Diílaõ muita maldade , e

innocencia, e nem com a vifta

pôde eíla vencer a diílancia ; efta fuppozeíTe a fua privilegiada,

a razaó de defconhecer aquella, Eíta aufteridade, e hum anima
ou por aff'aftada , ou por pere- defpido de tudo o que coftuma

grina. Os bons faô taó fáceis eftimar a terra , o fez efcufar

com

do os Médicos em tempo defa-

brido, ( em que os pleurizes

ameaçavaò o Convento , c tal-

vez os hia já experimentando
)

que fe difteftem as Matinas á
prima noite , foy íempre o feu
voto

,
que fe naó devia afrouxar

na obfervancia por acautelar a
vida , como fe inexorável aos
rifcos delia , defconheceífe em
íi os confelhos da natureza, ou
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com huma modefta repulfa os indícios em feu fofrimento , do

lugares de Prelado ,
que mui- berço da obferVancia , em que

tas vezes lhe offereceo a Provin- fe tinha criado , fofrendo com
cia; porque eftavao as fuperio- igual animo muitos incommo^

ridades taõ malquiftas com a dos
,
porque como neíTe tempo

humildade, que lempre abraça- ardiao em guerras as duas Co-,

ra ,
que o atemorizavao ainda roas de Portugal , e Caftella j

lugares donde também devem malquiílou-o a falfa íufpeita de

íervir os que fe fazem obede- poder íer eípia. AíUítio em ai-

cer. Viveo largos annos , fem- guns Conventos defta Provin-

pre robuftos , em paga de bem cia , e veyo a parar como em
empregados , e acabou com hu- centro nefte de Semfica

,
por

ma morte, que pareceo premio achar nelle mais vivos os efpi-

delles , e principio de os trocar ritos da reforma. Veyo aílím a

por eternas felicidades. achar em Bemfica o efquecimen-

Sigaò-fe agora dous filhos , to da fua Pátria , e Pátria de

que deu a efta Cafa a refoluçaô feu efpirito , enfinado a viver

de virem a acabar nella a vida. em afpereza. A das Conftitui-

Naó parece
,
que deve ter mais çOens obfervava á rifca , Coro

privilégios para perfilhar o ber- no£turno
,

peixe continuo , de
ço

,
que o fepulchro

;
porque que nem os achaques o eximiao

fe no berço fe criaô alentos , fem preceito de Prelado, e in-

crefcem , e avultaõ efpiritos ; ftancia dos Médicos , a que fe

no fepulchro fe recolhem os fogeitava violento, porque tro-

cadaveres , reftituidos á terra cada a abllinencia em natureza,

como univerfal May de todos, já o fuftento de carne lhe íervia

Antes parece, que faz mais for- antes de mortificação
, que de

ça o natural defta hofpedagem , medicina, porquQ lho naó con-

naô fó porque o he tanto o naf- fentia o citortiago ^ já eftranho
cimento , como a morte , mas â tudo o que parecia regalo,

porque nefta funefta Cafa habi- Ojejum continuado ,eeftrei-

taraó os oíFos mirrhados , nao to, a que ajuntava a abílinen-

fó annos , mas feculos. Nao ha cia de vinho , fendo efte no ufo
logo melhor razaó para perfi- do peixe hum fuftento

, que íe

Ihar na Cafa , em que fe nafce, naó efcufa como remédio j efpe-

que na em que fe morre; nem cialmente em eftomagos
^
que

fazemos injiiftiça a Província ai- cortaõ o primeiro vigor na ap-

guma, perfilhando hum filho feu plicaçao doseíludos, como fuc-

nefta Cafa (em que vida, e mor- cede a todos os que abraçaó o
te achou cella , e fepultura ) noflb Inftituto

, que desde os

quanto mais fendo impoífivel a primeiros annos trazem de con-

averiguaçaõ daquella a quem tinuo em huma mao a poftila

,

pertence, eeftando efta por tan- em outra o Breviário. A ora-

tos títulos de poífe. çaó nao fó repetida, mas tao

Foy efte filho o Padre Frey larga
,
que parecia efquecerlhe

r de' J°^^ ^^ Aragão
, que tomando tudo, cm fe entregando a ella.

Aragão, ® habito nas Filíppinas , e paf- Julgava para efta occupaçaó mais
fando á índia , e dahi voltando a propofito o tempo depois de
a eftcs Reynos , começou a dar Matinas

,
quando fe viaó aquel-

Part. IV. R ix Iqs
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}es fantos Clauílros jfepultados gran fm razon ! Premitis

^
que el

cm íilencio , rompido dos fiifpi- Prelado fm culpa mia qiúera de-
'

jros dos que o acompanhavaó na Jlerrarme dei lado de mis dichofos

eícollia do tempo, e lugar da hermanos} Ellos mereceu exercitar

Igreja. Mal via efte defpejado el oficio de los Angeles '^y^omife-

o bom velho, quando para def- rabie fm anadir la mia a Jus vozes,

afogar a devoção , recorria aos Efta magoa o efquecia com
golpes da difciplina, taõ repe- os joelhos em terra, donde mui-
tidos, e impiedados, como ao tas vezes o achou a madrugada,
outro o dia o tellemunhava o Ameaçou-o finalmente a morte;
pavimento da Igreja, taó coílu- difpozfe como quem antes a

mado antes a inundaçoens, que efperava tranfito
,
que a temia

a íinaes, ( naô era fó o Padre ameaço; ejá íacramentado , com
Frey Joaó o aggreíTor daquella grande focego , e confolaçaô de
penitente tyrannia , mas outros, efpirito a efperava afouto, quan-

que com o mefmo efpirito po- do parece que o quiz delinquie-

voavaó entaõ a Cafa ) que ad- tar o commum inimigo. Enten-
vertido, e acautelado o Prior, deo-fe aífim, porque applicando

naô permittia
,
que abriíTem pe- os olhos para os pés da cama.

Ia manhãa a porta da Igreja, fez algumas acçoens de queiy
íem que primeiro o Sacriítaô a defprezava a iua bataria. Che-
deixaíTe examinada , e limpa, gou a ultima hora , e com os

Teítemunhou-o muitas vezes (e olhos em hum Crucifixo, paíTou

eu lho ouvi ) o Meftre Frey ditofamente do fim da vida ao

Manoel Veloíb, Deputado do principio da eternidade. Deite

Santo Oificio
, que nefta Cafa Religiofo affirmaó muitos

,
que

era entaõ Prelado. o conhecerão
,

que no ceo da

Era já o Padre Frey João boca tinha efcrito o Santiílímo

muy entrado em annos , temia nome de Jefus em letras como
o Prior

, que lhe acabaíTe de empoladas na mefma carne , que

confumir aquellas poucas forças o Ceo lhe permittio na boca,

o Coro da meya noite, e man- quiz a devoção repetir no cor-

dando-lhe por obediência, que po, porque em hum braço abrio

ficaíTe delle , dava na epiquea , o mefmo nome com o ferro,

que lhe aconfelhava a fua devo- Eíte fem duvida foy o nome,
çaô , entendendo

, que o preceito em que recopilado o Efpofo
, p^^^ ^^

lhe embaraçava fó o Coro, eo pedia á alma pura, que oeftam- m figna-

mefmo era tocarem a Matinas, paíTe no braço* cuíumfu,

que ir elle para a Igreja, e mo- Foy o outro filho defteCon-
Jj^f^jJ^^*"

vido de huma fanta inveja de vento ( dos que merecerão a fi- ruum
ouvir rezar os Religiofos fem liaçaõ nelle, efcolhendo-o para Camíco-

Ihe fazer companhia, levantava vivenda , e para fepultura ) o ^"^^"^8.^.1

as mãos, e os olhos ás Imagens Padre Frey Francifco de Santo
/^ p ^ |

do Senhor na Cruz, da Senho- Thomaz, porque ainda que cite
'Prarjciícl

rã do Rofario , e de noflb Pa- Padre pertença á Congregação í/ít Sa/jta

triarcha , e rompia ncíta queixa da índia , o gaftar o melhor de '^1^oma%j,

( taó acompanhada de lagrimas, fua vida neíte Reyno , o vi raça-

como interrompida de foluços ) baila nos braços da obfervanciâ

em feu melmo idioma: Scnor^ deita Cafa, faó grandes razoens
-' para
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para lhe facilitarem eíle lugar, a vçt as íupiradas paredes de

e efte nome nella. Tomou eíle Bemfíca, Pátria de íèu efpirito,

Padre o habito em Goa, de don- em que o perfilhara o amor da

de paíTou á China, bufcandona reforma. Aqui foy fua vida o
Cidade de Macao a Cafa, que exemplar delia. Era quali con-

alli tem a Congregação, gran- tinua fua oração, porque entre

de paleílra de virtude naquelle a mental , e vocal repartia o

tempo, e eftreitiílima obfervan- tempo, e ninguém o encontra-

da
,
que de taó longe brindava ria fenaõ rezando. Naõ fe lhe

a feu epirito. Aqui viveo alguns advertia ifto fò no Convento,
annos , e voltando a Goa, com também fora delle no caminho,

grandes capacidades de religião, porque indo alguma vez á Ci-

e zelo , o elegerão Prior ; reíi- dade com o Noviço
,
que o a-

Hio confiante ao cargo , houve companhava
, ( fendo Meílre

de ceder perfeguido ; efpcrava delles ) alternava o Terço da

licença do Reyno para paílar a Senhora , taó embebido na con-

elle , naõ tardaria muito , facri- templaçaó delle
,
que fem dar

ficou fe a QÍTe pouco tempo. Veyo fé de quem pizava a mefma eilra-

cm fim a e^cs Reynos , a que o da , allím levantava a voz com
chamava mais o defamparo de devoção , e fervor de efpirito ^

humairmãa, que as faudades da que^paravaò a efcutallo. Lãa
Pátria; recolheofeneíla Cafa de junto á carne, e pobre cama ;

Bemfica , convidando-o o conhe- mas naõ queria nella mais aga-

cimento da fua obfervancia ; naõ falho quem o coftumava deixar

reconhecia outro centro o exem- no melhor do defcanço
, porque

piar de fua vida , nem fe efcon- aflím era continuo nas Matinas,

deo eíla por retirada á noticia que mandando-o o Prelado ficar

dos Religiofos mais obfervantes alguma vez delias , nunca o po-

defta Provinda ; inftava a elei- de acabar com elle , fem que
çaõ da Cafa reformada de Via- valeíFem nem o privilegio dos
na, foy o Padre Frey Francif- annos , nem odefabrimento dos
CO eleito em Prior delia, mas frios.

com tanta defconíolaçaõ de feu O habito tao apanhado , e
efpirito, e génio, que naÕ va- taõ reduzido a forma de morta-
lendo com eíle perfuaçoens , e lha, que lendo o Padre Frey
inltancias para aceitar o cargo

,

Francifco defagradavel ^ e car-

houve de acabar a obediência, regado de afpe£lo , aílím o en-

o que naõ pode a induílria. contrava o fuílo, que o tornava

Foy em fim para o Priora- logo a contemplar o reparo edi-

do , mas moilrando
, que hia ficado , e compungido. Aflim

mandar fó por obedecer; po- fe fazia cílranho a quem o via,

rém aífim fe violentava naquel- fendo taó outro a quem o tra-

le exercido , que naõ efpe- tava
,
que o naõ havia mais fa-

rou
, que lho tiraífe das mãos cil, mais alegre para a conver-

o tempo; ao repetido, e im- íaçaõ , e repoílas de boa graça,

portuno de fuás fupplicas , eíFeitos de hum coração fingelo,

e diligencias fe vio reílituido e confervado na candidez de
ao primeiro focego, que lhe ti- feu efpirito» Nos jejuns , nao
nhaÕ roubado. Tornou alegre fó os da Conílituiçaõ eílreiriíE*

mos.
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mos , mas dous dias na femana aos Religiofos

,
que o acompa-

l^m outro fuftento , mais que nharaó até a Portaria
, que lhe

humas codeas de paò em hum naõ repetiíTem hum titulo
, que

poucQ de caldo, a reçaó para lhe afrontava o merecimento
que elle hia delenganar a elRey
do mal fundado conceito, que
tinha de fua capacidade na ex-
periência, que lhe punha dian-
te dos olhos em fua pratica ^^^^

fua peíToa.

NaÓ lhe efqueciao ao novo

ut figna

culum íu

per cor

tuum
Cancico-

rum 5.

OS pobres , então inteira , nos

mais dias a melhor parte delia.

RodeavaÓ-no continuamente ci-

licies , e fobre o peito huma
Cruz de metal, cheya de agu-

' das pontas. Aífim andava cruci-

ficado , como fe fe gloriara com
. ^ Paulo na Cruz de Chrifto , ou Bifpo aquelles altos documentos

cõmo aquella venturofa alma
,

de hum Frey Bartholomeu dos
que mereceo trazer fobre o pei- Martyres

, que efcutando inti-

Pone me to O fello do Efpofo. Nao lhe mada huma obediência
,

para

valeo a grande cautela com que que aceitaíTe a mitra, proftran-

diílimulava eftes , e femelhantes do-fe por terra , como fe o per-

empregos de fua vida , e peni- feguira hum rayo , diíFc atemo-
tencia

,
porque as mais miúdas, rizado : Deos feja comigo ! Na6

e individuaes noticias de huma, fe enganava hum , e outro nos

e outra , o deraô a conhecer a receyos
,

porque aceitar hum
elRey Dom Pedro II. naó fe Biípado, nao he menos que fa-

lhe efcondendo o berço em que zer voto de fer perfeito; e em
profeíTara, e os annos que vive- huma vida tao miferaveí

, que
vera no remoto Império da Chi- até os fortalecidos tropeção no
na, de que lhe refultara agran- dia fete vezes, que entenderáÕ

de íingularidade com que era os que fe tem em conta de pec-

pratico nelle. cadores.?^

Valeo tanto com elRey efta Affim medrofo, trifte, epe-
informaçaô , achada em peíToa zado, chegou o Bifpo aos pés

de boa nota
,
que o nomeou delRey

,
que vendo diante de

Bifpo de Macao. Chegou a car- li aquelle efpirito amortalhado,

ta da mercê ao bom velho, que aquelle afpedlo inteiro, e refo-

taô longe eftava da honra , co- luto , aquelle breve efpe£lacula

mo da terra. Teve-o primeiro da pobreza , e da obfervancia

,

por traveíTura de algum Reli- fe fiifpendeo, tanto de aíTufta-

giofo ; mas informado de que do , como de compungido. Af-

o caminho por donde lhe viera fim fe detinha ,
quando rompeo

o que naõ efperava , fora o Se- Frey Francifco o filencio com
cretario de Eílado , ( cargo ,

femelhantes palavras : Senhor
,

que então tinha o Bifpo Dom F. Magejlade affim zomba de hum
Frey Manoel Pereira feu ami- pobre Frade \ Eu Bifpo Senhor \ Eu
go, e como logo veremos filho miferavel\ Eu

,
que entre as pa-

também defta Gafa ) aífim fe redes da minha cella nao me eraen-

entrou de hum profundo fenti- do com o governo da minha con-

mento , como fe fe conhecera fciencia , atreverme ao de tantas \

injuriado. Pegou na capa , e to- Senhor^ V. Magejlade ejlã zom-
mando a benção ao Prelado, ca- bando ^ ou me quer Deos cafiigar

minhou para a Corte
,
pedindo com o terem mal informado ? frei

,v -* tran-

Oportet
Epifco-

pum irre-

preheníl-

DiJem eíTe

I. ad Ti-

mot. } . 2.
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Francifco ^ Senhor^ he hum mife- o achaque, que difpunha oCeo,
ravel Fradinho ,

que dejfa grande que foíTc o ultimo ; houve de
Babylonia

,
para que Vojfa Mage- logeitarfe ao que lhe ordenava

J^ade o quer degradar , vcyo fu- o Prelado. Veyo o Medico , co-

gindo por fingular mimo do Ceo
,

nheceo que era pleuriz , e mor-
para o Sagrado da Recoleta Bem- tal. Ouvio a noticia defaíTom-

ficana\ e jd no porto ^ como tcr- brado, recebeo os Sacramentos
nard d tormenta} Os meus annos compungido, e abraçando mui-
antes me podem pajfar ao esquife ^

tas vezes a Imagem de hum
que ao navio. Os meus achaques Crucifixo, que banhava com re-

antes fe hofpedardõ em huma eu- petidas lagrimas
,

paíTou a co-

fermaria
^

que em hum Bifpado. Iher o fruto delias na eterna

FoJfa.MageJiade bufque a quem feara da.Bemaventurança. Tem
dar efte

^
que eu j aÍ7ida que fiel fua fepultura na Via facra

,
que

'vajfallo , como inútil , mais firvo vay para a Sacriília. Por fua

a Vojjd Magefiade em Bemfisa pa- morte fe lhe defcobriraó melhor

ra Mercieiro
y
que na China para as confirmaçoens de penitente,

Bifpo. ^ Li- achanda
,
que fua cama forao

Já as lagrimas lhe embara- dous feixes de vides , diílímula-

çavaõ a pronuncia ; lançoufe a dos em huma manta, que tam-
beijar os pésdelRey, que o le- bem cobria o trávefleiro, que
vantou nos braços , admirado era hum tronco nodofo. Acha-
igualmente da fanta liberdade, raó-íelhe vários inftrumentos de
e do refoluto deíint^reíTe. Aífim ferro

,
para cingir , e caftigar

o deípedio confoiado , feguran- todas as partes do corpo ; e ta6

dolhe
, que olharia para o feu livres de ferrugem

, que nao

defcanço , mas com a pena de eraó neceíFarios mais indicios ,

fe lhe fruílrar a efcolha em hum para fe faber, que naó eftivera6

homem , em que agora defco- ociofos.

bria mayores razoens para ella. Fechemos efte Capitulo com
Mas as lagrimas , os annos, e huma memoria, que a outro fi-

os achaques com hum Monar- lho feu deve efta Cafa
,

pelo

cha pio faó grandes valedores

;

que a acreditou com fua peíFoa.

vio-le Frey Francifco rcftituido Foy efte o Padre Frey Marti-
ao feu antigo focego , dando rho da Fonfeca, Pregador dei-

graças ao Senhor , de fe ver Rey Dom João o IV.
,
que fa-

triíinfante daquelIeaíTalto, aque bia conhecer, e eftimar feu ta-

o Mundo chama triunfo. lento. Era Frey Martinho dif-

Mas erao já crefcidos os an- creto, facundo , noticiofo, e no
nos, achavaó menos refíftencia Púlpito hum dos Oráculos do
os achaques. Commetteo-o hum feu tempo , excedendo a todos

pleuriz , entrando com hum ac- no eílylo
,

promptidao
,
graça

,

cidente, que o deixou proftra- e viveza no dizer. Sua vida era

do. Acodirao os Religiofos , e concertada , c taó ajuftadas as

vendo
, que rccorriao a reme- contas delia

, que todas as noi-

dios humanos
,
pedia com inftan- tes fe confelTava. Moftrou o

cia, que lhe nao chamaíFem Me- fucceíTo
, que lhe aconfelhara o

dicos, que os do cfpirito que- Ceo a cautela ,
porque huma

ria coníultar primeiro. Crefci^ noite, çhamando-o para humas
Mati-
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,

Matinas doRofario, o acharão PaíTou a Roma , de donde
fem vida. Grandes íegredos da veyo feito Provincial defta Pro-

Providencia 1 vincia, deixando fuás virtudes

immortaes memorias naquella

CAPITULO XXVII. Cúria
, que íoube avaliar as ca-

pacidades de hum homem, em
DosMeJlresFreyManoelPereira^ qualquer delias grandes. Nao

e Frey Lourenço de Cajlro , tira- íhe valeo pouco , voltando a efte

dos da Religião para Bifposfi- Reyno , o virem apadrinhadas

lhos ãeJlamefmaCafade Bêmjica, devoto eftrangeiro
,
que os de

O M.Fr,
Manoel
Pereira

Bifpo do

BJo de

Janeiro,

deftaDOus grandes filhos

Cafa vem a coroar os mui-

tos, que temos defcuberto nel-

la , e os que ultimamente a con-

firmaó de proporcionado berço,

para criar os mais venturofos

Hercules ,
que crefceraõ a le-

vantar glotiofamente as duas
columnas , em que fe vê deci-

frado o non plus ultra da virtu-

de , e da fciencia , ou da fcien-

cia , e da doutrina,

e outro emprego
,

deira, e no do Púlpito, no da
Theologia , e no da prédica

,

fe fez grande lugar o Meftre

Frey Manoel, fiilio de Lisboa,

e de pays honeftos Rafael Pai*

ladi , e Margarida de Meira.

caía quaíl fempre os defencami-
nha, ou intereíTe particular, ou
enveja commua. Vio-fe ovque
valeo a recomendação

,
porque

efcutada dos Miniftros defta Co-
roa , e delRey Dom Pedro ,

que tinha mais anticipada , e in-

dividual noticia , fahio eleito

Bifpo. do Rio de Janeiro, ( á

inftancia do mefmo Rey porln-
nocencio XI. anno de 167o. ) e
Secretario de Eílado , lugar,

Em hum, que encheo o feu merecimento,

no da Ga- e cargo proporcionado a íeu gé-
nio , deftro , e difciplinado na
Cúria Romana , exercitado no
expediente de muitas , e graves

importâncias , ficando em aufen-

cia do Reverendiílimo por Vi-

gário Geral de toda a Ordem
Sahindo dos eftudos , e depois Dominicana , fendo efta , e ou-

das Cadeiras fabio, profundo, trás occupaçoens as que o habi-

agudo , e deftro. No Púlpito litaraô para as aífiftencias defta

Efcriturario fentenciofo , ele- Monarchia, pagando no fervi-

gante , e convincente , fendo ço delia á Pátria em defvelos y

nelle iguaes a fermofura no pro- o que o tinha adiantado em car-

por , e a energia no convencer
,

qualidades em huma , e outra
faculdade

, que o capacitarão

para os lugares de muitos ta-

lentos , porque o feu talento

baftava a encher muitos lugares,

Aífim o viraõ Provincial da Ter-

gos. Applicou a efte todas as

forças de fua capacidade , fer-

vindo ao feu Rey com zelo de
Portuguez , fatisíazendo ao Po-
vo com animo de Religiofo , e

accommodando-íè com os Mini-
ftros com as qualidades, que

ra Santa em Roma , Prior Pro- pedia o cargo,

vincial ncfta Provincia , Inquiíi- Compreheníivo , advertido,
dor da Mefa Grande, Bifpo do prompto , e dotado de huma
Rio de Janeiro , Secretario de defafogada , e fegura memoria,
Eftado, e Pregador delRey D. foy vifto muitas vezes nas pro-
Pedro II. poftas

, que occorriaõ no confc-

Iho
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lho de mais árdua , e ponderá-

vel circiinftancia , efcutar a ca-

da Miniftro o fen voto , e antes

de defcobrir o próprio , referir

o de todos , fem lhe faltar a mí-

nima circunílancia, ou palavra.

jMas hiaó carregando os «annos,

crefciao os achaques , favoreci-

dos dos defvelos , e applica-

çoens de pezo , abrirao-lhe fa-

cilmente a fepultura. Já a tinha

lavrado com religiofa advertên-

cia em huma Gapellinha
,
que

levantara ao noíTo Thaumatur-
go PortLiguez S. Gonçalo, a que

o levava hum ternillímo, e pie-

dofo affecto. Com eíle alcançou

da Tiara
, que então regia a

lí^^cj^ 5 o indulto, para que fe

eílcndeíTe a fua fefta , e reza a

toda a Ordem Dominicana. Im-
primio eílampas com a Imagem
do Santo, que repartia com go-

llo , e zelo de accender no co-

ração dos Portuguezes o amor

,

e devoção de hum nacional taó

poderoío , e agradecido , como
cada dia experimentaó os necef-

íitados , e devotos.

Em Bemfica celebrava o dia

do Santo com igual pompa
,
que

difpendio , acompanhando com
lagrimas aquelles obfequios

,
que

lhe coíluma tributar devota a

alegria , e a fingeleza. Final-

mente morreo com elle na bo-

ca , e nos braços , e veyo buf-

car ao pé do íeu Altar ( na Ca-
pella, que lhe lavrava ncfta Ga-

fa ) a protecção, que lhe pedi-

ra em vida. Notoufe, ( e o af-

firmao hoje Religioíos , que cíli-

veraõ prefentcs ao oíHcio da fe-

pultura
) que afliftira a minillrar

nelle hum mancebo de gentil

prefença, gravidade , e mode-
ftia , com que a todos levou os

olhos, perdendo-o eftes repen-

tinamente de vifta ao recoiher-
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fe o caixão no jazigo. Crefceo

o reparo com o defengano de

o naõ conhecer nem a familia

do defunto. Mas para que fique

mais conhecida , e efpalhada a

grande devoção defte Prelado

ao Santo , e o beneficio
,

que

fez á Igreja defte Gonvento ,

dando-lhe mais hum Santuário,

fem lhe alterar a proporção , ou
lhe tomar o campo , defcreve-

remos aqui brevemente a fabri-

ca da Gapellinha , e íerá efta

pequena digreífao á conta do
agradecimento defta Gafa

,
que

nefte filho experimentou , e re-

conheceo hum dos feus mayores
bemfeitores, naõ havendo nella

lugar , em que naõ lembrem fuás

liberalidades.

Abre-fe a porta da Gapella
em hum vaõ

, que no Gruzeiro
da Igreja, para a parte daEpi-
ítola , £ca entre a porta da Sa-

criftia do Rofario , e a que dá
paífagera ás Gapeílas daquella

banda. Aífim fica fó a porta oc-

cu pando a parede , em corref-

pondencia da que fe abre para

o Glauftro da outra parte, alar-

gandó-fè a Gapella para a dô
Adro em pequeno circuito. Le-
vanta-fe , e crefce a obra em
forma oitavada , continuada com
vários , e finos jafpes

, que abrem
oito niehos a oito Irhagens de
alabaftro, ( de eftatura propor-

cionada a toda a obra ) avulta-

das com tanta propriedade , e

viveza , como fe efquecera ao

artifice , que eraõ de pedra. Sa6
todas daquellcs Santos , que a

lua devoção conheceo mais pro-

pícios. De huma parte a Senho-

ra do Rofario , íuperior a outro

nicho, em que fe vê NoíFo Pa-

dre S. Domingos ; da outra oc-

cupa o nicho íuperior o Patriar-

cha S.Jofeph, o inferior o Dou-
S tor
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tor Anjo Santo Thomaz de Aqui- ria, efeito. Ve-fe no meyo da

no. CorrefpondeiTi a eftes da tribuna , em huma bem lavrada

parte fronteira , em que fica a peanha de embutidos de jaípe

porta da CapeIJa , ( tendo-a no ( de que também he a banque-

ineyo ) outros quatro nichos
;

ta , e o Altar ) o Santo defino

nos fuperiores de huma parte alabaftro
, de eftatura de huma

Santa Therefa , de outra Santa peíToa , e taõ vivo em acçoens

,

Apolionia ; embaixo com a mcf- e gofto
, que parece

,
que eftá

ma correfpondencia os ilhiftres eníinando á piedade
,

que lhe

Patriarchas S. Bento , e S.Joaó naó faltao ouvidos para receber

de Deos. ^ os votos. Communicafe a kiz

Coroa eíla obra, feguindoa á Capella por huma defafogada
mefma forma delia, huma altea- janella

,
que cahe fobre o Adro

da, e graciofa abobeda , varia da Igreja, cerrada com bem la-

em pedras, oitavada em feitio, vradas portas , e quando aber-

defcançando fobre hum frizo de ta , defendida de fua vidraça.

jafpe branco
, que perfila em re- Correfponde-lhe da outra parte

dondo toda a obra, começando com igual moldura, e tamanho
delle a de huma capaz tribuna

,

hum painel de jafpe branco ,

que no meyo da Capella fe abre em que fe le o rendimento
,

fobre o Altar , formando-lhe o com que o Bifpo conlhgra a

arco de fora hum jafpe trocido, Capella ao Santo , e grava o
€ matizado, que defcança fõbre epithafio do feii fepulchro, e hô

duas columnas da mefma mate- o feguinte: .ii

D. O. M.

2). Gundifalvo de Amarante Lujitanta Thaumaturgo ,

tutelari fuo femper propitio devoti , gratique animi

ergo imparem voto adiculam , fuumque ibi condito-

rium Epifcopíis Fr. Emmanuel Pereira htíjus Bent"

'^ ficani Coenobii Filius condita & dicat,

jinno Domíni M.D.CLXXXK

No pavimento fica o jazigo, íliçaes , e mais ornatos de Altar

defcanço daquelle coração de- de prata, ornamentos, e corti-

voto, que beneficiado do San- nados ricos ; e ainda intentava

to em vida , veyo entregar ao deixar hum juro ( mas faltou-

feu patrocinio o depofito. da- lhe a vida ) para o difpendio

quellas cinzas, em lograr aquel- da fefta ^ como fizera em Ro-
le lugar venturofas, e em dcf- ma, comprando fazenda, cdeif

pertar nelle a noíFa devoção a- xando-a ao Vigário do Hofpii-

gradecidas. Deixou a Capella cio
, ( do noíío Convento da

bem provida de alampada, ca- Minerva ) . que folTc pelo tem^

V^i- ; po,
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5
para que todos os annos fe que aconfelhando-Ihe bem inten-

repetiíTe a feftividade do Santo cionados
, que fenaõ foíTe atraz

com pompa, e luzimento. Foy de todas as verdades, que opo*
finalmente eíla Capella a memo- diaõ fazer mal efciitado , e em
ria, que cfte Prelado deixou á fim perfeguido , refpondeo : Eu
.fua Cafa de Bemfica, naõ fcn- façoo qtie devo ao meu officio'^ nem
áo neceflarios mais defpertado- fey lifongear , nem Jey temer.

'

res para ella
,
que os benefícios Era o feu centro a Recole-

de que femprc íè vio obrigada, ta Bemficana. Nos íeus exerci-

renovando-os femprô no retrato cios elle o mais exemplar. Era
dcíle grande filho ,

que agora Prior no nome, e no trabalho,

lho. honra as paredes, e lhe ali- na pontualidade fubdito , na re-

via as faudades. forma Noviço, no .trato alFavel,

Siga-fe a eíle Prelado outro brando, .e attraílivo, . como fe

naõ menos amante nas razoens nelle efcolheíTem , e encontrai-

de filho , nao merios defempe- fem os Religiolbs antes pay^

Fnhado nas de bemfeitor. Foy que Prelado. Eítas partes de

^ }/l. Fr. ^^^ o Meftre Frcy Lourenço de reformado , e bemquiílo , a opi-

^J^ourenço Caltro , nobre por na fcimento

,

niaó de Cadeira , e Piilpito o
deCaJtro. q iHuftriíIimo por qualidades de divulgarão benemérito. Eftava

letras , e religião ; humas , e vaga a Cadeira Epiícopal de
outras o puzeraó em muitos, e Angra ; o nome de Frey Lou-
honràdos lugares , na Ordem

,

renço foy a melhor confulta.

paíTando de huns a outros, por Promoverao-no a ella no anno
naõ parecer, que cabiaóemhum de 167Ú naó pareceo

, que lha

fó os feus merecimentos. Foy davaõ, mas que lha reílituhiao.

natural de Lisboa ; feus pays Experimentou-fe melhor o acer-

Pedro de Caftro , Senhor de Pe- to
,
quando por informes

, que
rada, e Sanguinhedo , Chefe da vieraò do Bifpado , fe enteri-

familia dos Caftros de Meiga- deo
,
que tinhao mandado antes

ço , foy Provedor dos Arma- hum Efmoler
,
que hum Bifpo;

zens , e Dona Lourença da Co- porque ainda que eítes dous no-

fta , da illuítre familia dos Ho- mes devao fer fynonvmos , he
mens. Tomou o habito em Bem- muito antiga a queixa de fe

fica no anno de 1Ó37. curfou as acharem diverfos. A fua familia

Efcolas, e occiípou as Cadeiras apoucada em numero , honefta

até- o grão de Mcftre , fempre em trato ; o feu Palácio hum
reconhecido feu grande talento, concertado Convento , e o Bif-

O Convento da Batalha o cha- po hum taô verdadeiro Religio-

moii para feu Prior. Bemfica fo
, que nem a Mitra lhe pode

para que o foíTe da fua Recole- tirar o Capello. Foy. reíbluçaõ^

ta , elRey Dom Pedro II. para e máxima fua , com que refpon-

o Púlpito da fua Gapclla. Ac- deo a quem lhe perfuadia
,
que

creícia ás letras , e authorizada áquelle lugar era mais decente
prefença , com que enchia a- o Roquete :« Pois eu ( diífe )

quelle lugar, a liberdade Apo- avalio de outro modo', a haver de

íiolica , com que nelle fallava
,

defpir , antes o Roquete
,
que o

fendo muitas vezes taó afpero
,

habito.

- e azedo em cortar pelo illicito, Continuo na aíliílcncia da
Part. IV. S ii Séj
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Si ; do Goro paíTava para o Con- Naõ havia para ella porta fc-

feílionario, do Altar para o Pui-' chada em fiia cafa. Achava-fe

pito; verdadeiro Paítor, em to- hiima vez na em que commum-
do o higar o achavaô as ove- mente aíTiftia

, ( a tempo em
ihas:, e de todos fahiao melho- que a mais familia fahido á Ci-

-radas. As efmolas media pelas dade ) chegou até ella hum po-

rencias , porque tirada pouca bre pedindo mais com a deínu-
pôrçao para o percifo de fua dez

,
que com a voz. Gompa-

Cafa , todas as rendas eraô pa- deceofe o bom Prelado
, que

ra eímolas. Chegavaó eftas da áquella hora fe achava naõ me-
Ilha até aGorte de Lisboa. Ex- nos pobre , ainda que naó ta6

perimentava-o a pobre Recole- defpido. Ghamou para que foc-

xa de Bemfica , e a obfervantif- correíTem o neceíTitado ; nao a-

íímã Gafa do Sacramento , a que codia ninguém , nem na pobre
todos os annos acodía com maó cafa fe achava peça , de que lan-

larga , eftendendo-fe também çaífe maó a íua anciã. Nao per- Charítas

tefta a peílbas de que a fua com- mittia efperas a em que eílava, Chrifti

paixão tinha noticia , fem que como o que efcutara ao Apo-
!í^fa^Co!

a diftancia lhe difficultaífe a pro- llolo, que a caridade para obrar nnth, j,

vidência
;
que a caridade , fe he bem , nao he fofrida , infta , e

iince quando applica os olhos

,

naó efpera. Retíra-íe a outra

também he Gigante quando cafa impaciente, defpe-os inte-

eilênde os braços. riores , vem ao pobre , entrega-

ra ^-r Ghamado da Ilha para efta lhos, para que fe vifta , e aga-

Corte , o paíFaraó á Mitra de falhe, e vem a ficar no interior

Miranda , no anno de 1681. como alli chegara o pobre. Até
Achava-fe já pezado com acha- aqui o amor da pobreza ! Parti- Diligebat

qaies, e annos , houve de íacri* lhas no veftido íello aquelle
j^Jani^"*"

ficaríe ao trabalho
,

porque o Principe perfeito
,

que amava fuam

,

ter que difpender com os po- ao vaífallo como a fua alma. nam ex-

bres, lho desfigurou em lucro. Fello aquelle Prelado, que co- P^^^.^^^ ^<5

Eíle único intuito o fez pôr a brio a feu Senhor com meya ca- i.Reelir

caminho. Naó faó conjeéliiras pa fua. iS.

minhas ; efcrevo o que ouvi pro- Mas parece
,
que naó quiz

teftar ao meímo Prelado , e o o Geo dilatar o premio a feme-

que depois moftrou o eíFeito. Ihantes lances de caridade
,
por-

Ém quanto fe deteve na Gorte, que naó foífe ella mais apreífa-

e naó paíTava ao Bifpado , vi- da em merecer
, que clle em Martínusi

veo com fogeiçaó de Frade, premiar. Era promptiílima , e hac me
Buf:ava o Gonvento , e os Pre- quafi quotidiana a aílíftencia do veftecon^

Jàdos delle.
,

proftrando-íe em bom Prelado na fua Igreja. Ghe-
^*^^^^'

fua prefcnça , ceremonias dos gou o dia do feu , e noíFo Pa-

que vem de fora. A petição fua triarcha , c naó bailou o achal-

fe lhe lançava como aos mais lo indifpofto, para lhe cmbara-
Religiofos Sermaó na taboa

;
çar o fer omefmo que celebrou

fobia ao Púlpito quando fe fe- a MiíTa, e fez o Sermaó , acom-
guia. Pofto em Miranda , era panhada huma coufa , e outra

o feu mayor defvelo o que lá o de tantas lagrimas
, que fendo

levara , o íoccorro da pobreza. aíFedo a feu grande Pay
,
pare- -

ç.,v. ceo
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céo depois defpedida de luas

ovelhas. O calor grande de hum
dia de Agoílo , naqiielle terre-

no ainda mais rigoroío , a ap-

plícaçaõ de hum Pontifical, e

hum Sermão , tudo penofo, e

dilatado , o fer o Bifpo acha-

quado , e groíFo , lhe fomen-
tarão hum grande febrão , coni

que o levarão para cafa , e

que logo lhe defenganou asr

efperanças da vida. Aífim a aca-

bou com conformidade Cathoii-

ca , e demonftraçoens de contri-

ção verdadeira. Sepultou-fe na

lua Sé , íeguido das lagrimas

dos pobres , e das faudades dos
fubditos. Alguns annos depois
de fepultado , dizem fe achara
inteiro o corpo • naõ foy fácil

de averiguar efta noticia
, ( naô

faltando difpendios de diligen-

cia ) mas favoreceo-a a grande
veneração , e refpeito , : è riaô

menos cautela, com queoguar-
daó os feas Cónegos

;
porque

propondo-felhes
, que fe deviaó

trasladar feus oííbs para Bemfí-
ca , donde em vida mandara la-

vrar Capella , e fepultura, ref-

.ponderaô, que tal naô confen-
tiriaó

,
por fer notória injuria

para clles permittirem
,
que fi-

caíTe defpojada aquella terra
,

e aquella Igreja de hum tal

thefouro , e de hum tal Prela-

do.

Mas já que ou a reíiftencia

daqueile Cabido , ou a frouxi-

dão de quem ficou com a obri-

gação de reítituir aquellas cin-

zas áfua própria urna, nos dei-

xa com as faudades envcjofas

da que as guarda com menos
juftiça , nao nos pouparemos nós

á diligencia de apontar qual fe-

ja fua fepultura , fazendo mais
publica a divida

,
que naó pode

perdoar a Caía Bemficana, No

Cap. XXVII. 14Í
Cruzeiro da fua Igreja

, para á.

parte da Epiftola , fe abre a por-'

ta de huma Capellinha, fazen-

do lado ao arco da Capella mor,
com que lhe fica á maó direita

em correfpondencia proporcio-

nada a porta , que fahe da Sa-

criília para a Igreja , e fazendo
igual frontaria á porta , e Ca-
pellinha de S. Gonçalo

,
jazigo

do Bifpo Dom Frey Manoel Pe-
reira , como temos efcrito.

He a Capellinha mais altay

que efpaçofa , cubertas as pare-

des de bom , e miúdo azulejo

até o frizo^ em que defcança o
te6lo, veftido de hum brutefco

azul , naó permittindo mais en-

feite, ou variedade a reprefen-

taçaõ dolorofa
,

que oíFerece a
vifta hum quadro de boa maõg
que tomando toda a parede da
frontaria, jda Capella', exprime
as dores da Virgem JVIãy , ven-
do recolher na fepultura a feú

Filho, e noíFo Redemptor pela

piedoia diligencia de Jofeph y

e. Nicodemus , aílíítida nos feus

defmayos das lagrimas da Ma-
gdalena , e foluços do Evange-
liíta mimofo. Defcança o qua-

dro fobre o Altar
,
que fe le-

vanta em forma de Maufoleo,
abrindo na parte inferior huiii.

grande vao em toda a fronta-

ria , que ornada de grandes de?

pedra fingida , recolhe huma de^
vota Imagem do Senhor mor-'

to, de eftatura de hum homem.
Aqui fe coíluma guardar o StP
nhor em fefta feira mayor , e he
o lugar tao proporcionado para

aquella acção piedofa
,
que niri--

guem o entra a vifitar, ( ainda

fora dos dias delia ) que fenao
finta entrado de huma devoção
maviofa , e compaífiva. No pa-

vimento difpoz o bom Prelada

ainda em vida a fua fepultura «7

advcr»
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advertindo

,
que naõ efcolhia de fogeito a que fe deve credi-

outra, ( exprimindo , e repre- to, que conta- eftes Religiofos

fentando no lugar da fua a de entre os filhos defta venturofa

noíTo Redemptor ) como fe o Recoleta. Seja hum delles o Pa-

aconfelhara o Ceo, e o levara dre Frey Niculao , Inglez de ?r-^'/''*

venturofamente o efpirito a a- nação , nafcido em Lcftidres
, doRo/L

çompanhallo no fepulchro, para criado aos peitos da hereíia. nV.

feguillo na Refurreiçaó , efcu- Perdeo íeu pay , ficando de pou-
tando , e efperando o compri- ca idade, e com muita fazenda,
mento da promeífa, que aos Co- dous caminhos largos para a per-

loíTeníes fazia Paulo : Mortui diçaô de quem por herança fe

eftis 5 ^ vita veftra eft ah/condita acha com poíTes , e naõ efcuta

^^
'

^' cum Chrijio, Cum Chrijlus appa- verdades,

riih 'Dita vejira^ time é^ vos ap' Chamou-o logo o commer-
paruerit vita vejira ^ tunc é^ vos cio, e trato, em que fe criara

apparebitis cum ipfo in gloria, feu pay, naõ fendo entre os de
Como fe diífera : Se ao morrer fua naçaÓ emprego eftranho da
efcondeis , e fepultais a voffa nobreza a commerciaria ; refol-

vida com Chrifto , fabey
, que veofe a paífar a efte Reyno

,

o acompanhareis nos triunfos de porque fobre fegurar nelle a
mais groíTa , tinha efcutado a
experiência de naõ haver pere-

grino, a que fe naõ troque em

Ad Col-

gloriofo.

tCAPITULO XXVIII.
Pap/ia, fahindo talvez feus fi-

Vos Padres Frey Niculao do Ro- lhos fogindo á fua ingratidão

: fario^ Frey JoaÕ Barreto y Frey para as eílranhas , a que achao.

Jacintho do Efpirito Santo ^jk, fenipre com eíTe nome. Facili-

Ihos defte Convento \ e de dous toulhe a jornada outra impor-

Irmãos o Padre Frey Luiz da cia
,
porque lhe chegara a noti-

-,, Cruz , e o IrmaÕ Frey João de tancia, que hum parente feu
, que

'í^PortugaL havia annos fe detinha em Lis-

boa, fe recolhera ao grémio da

PAra coroar as noticias defta Igreja Catholica , e efporea-

Caía , refervamos eftes Re- va-o a anciã de vir culparlhe a

ligiofos, e em particular Capi- refoluçaõ , ou a cíperança de o

t'Ulo, porque achamos a fua fi- ver arrependido delia. Embar-
liaçaõ duvidofa , ainda queellcs çoiife , chegou á Cidade do
os mais antigos entre os filhos Porto , adonde entre os homens
delia. Foy reparo de quem naõ de mais groíTo commercio fe

qyçr- roubar aos Conventos a encontrou acafo com hum In-

glória , que fe lhe fegue de fe- glez
,

por nome Joaõ Coftel
,

melhantcs filhos ; e protefto de bom , e fiel Catholico
, que na

que- naõ encontramos nefta ma- Cidade de Lisboa tinha cafa , c
teria os feguros da verdade, Ic familia , detendo-o entaõ naquel-

depois de tantos annos , e tan- la certa importância,

tas diligencias houver quem a Vinha Frey Niculao como
açhe<, ou a defenterre. Porago- moço-, e de groíFos cabedaes,

r^i valemonos de hum aponta- bem tratado, e luzido, erado-

mento antigo , e (por tradição) tado de galharda prefença, cir-

cunftan-
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cnnftancias , que obrigarão a reparo de fe feria feguro o ca-

Joao Coftel a chegarfe a clle , minho, em que o feu nafcimea-

( tocado de interior laftima de to o tinha poílo. Seguiofe a con-

prefumir quem feria ) e travan- llderaçaô o receyo , a eíles hu-

do pratica, como diílimulaçaó, ma anciã de apurar a duvida.

e induftria faber , como logo Naó lhe dava efta defcanço^ eí-

foube , o mefmo que receava, creve a Frey Niculao
,
que paí-

Deixou travada communicaçao fava á Corte a bufcallo, e poz-

com o galhardo Inglez , e repe- fe a caminho. Já parece, que o

tindo viíitas , e praticas, toca- Ceo começava a illuítrallo para

va talvez algumas de religião, bufcar o verdadeiro, diífimulan-

em que achava ao moço taó ef- do-lhe os avifos em hum fonho,

quivo, e inteiro, que bem en- que deu grandes forças ao pri-

tendia
,

que nao guardava o meiro abaJo. Sonhou
, que via

Ceo o reduzir aquelle coração hum Religiofo Dominico
,
que

para bataria tao frouxa, como chegando-fe a elle com femblan-

a fua. Garteava-fe daquella Gi- te alegre, e voz fuave , lhe di-

dade do Porto, em que o deti- zia: NaÕ tardes ^ '^^y
-i
erefolveta

nhaô negócios , com hum Reli- a fer Frade de minha Ordem. Eíla-

gioío Dominico, também Inglez va já o moço advertido por car-

( que aíUítia em Gonvento de tas de Frey Niculao, do deíve- -

Bemfica ) chamado Frey Nicor lo , com que o Ceo difpunha a

lao da Gruz
,
peiToa de virtude, conquifta de huma alma, è in-

e letras, déAro nas controv^ert teirado daquella fanta fadiga,

fias com rebeldes á Igreja, co- com que» noílb Patriarcha pre-

mo o que nellas triunfava cada curara, á deílruiçaô da herefia,

dia para gloria fua. Efcreveo e reducçaõ dos eícravos delia

,

a efte Joaõ Goftel , dando-lhe convencco-fe
,
que o Geo o illu-

noticia daempreza, que o Geo ftrava , e Domingos o reduzia,

lhe metera nas mãos , confeíTan- Mal aportou em Lisboa,
do a debilidade delias, para ef' bufca a Frey Niculao , dalhe

grimir as armas de femelhantes noticia da celefte bataria, a que
campanhas. Pedio-lhe , efcrevef- já hia fraqueando íua ceguei-

fe ao mancebo Inglez, e o re- ra ; finalmente a poucas praticas

duziífe a palTar a Lisboa , empo- entra nas de verdadeiro Gatho-

rio do commercio , e viftofo lico, com tanto conhecimento

,

theatro de todas as naçoens ^ que olhando para o paíTado fo-

adonde aviftando-fe ambos, ef- nho , como importante avifo
,

perava huma refulta de goílo entendeo
,
que nao fó lhe con-

para todos. vinha fugir os antigos erros
,

NaÕ tardou Frey Niculao da mas adiantar-fe' a empregos fe*-

Cruz em eícrever , fabendo af- guros , recolhendo-fe aos Sagra-

íim veftir o que propunha , dos Clauftros Dominicanos. Pe-

e pcrtendia , que a voltas de de o habito com humildade ; re-

comprimentos, eoíFertas, tocou ccbe-o com lagrimas , corre o
alguns pontos em matéria de anno de approvaçaõ com con-

Religiaô, por eítylo
,
que nao ílancia, e profeíFa com demón-

io naó defaboriou ao mancebo, liraçocns de fobrcnatural alegria

mas antes o fez entrar de hum na Gafa dcBemfica, e tomando
o
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o nome do que o trouxera a el- vao a Corte de Lisboa , ( veti-

la , e fobrenome da Senhora
, tura

,
que eftes pertenderao , e

que efcolhera por Advogada
, alcançarão dos Prelados da Pro-

le chamou Frey Niculao doRo- vincia ) e com grande credito

lario. Entra nos eftudos ; naó delia , e da Religião Catholi-

havia para elle mais que ou Co- ca
,

pelos muitos filhos
,

que
ro, ou Aula, ou cella. Humil- continuamente trazia a ella , fen-

de andava aos pés de todos, do a principal diligencia o ex-

Pobre, naò fó tudo fcu era -dos emplar de tua vida. Com elles

neccílítados , mas elle todo
,

communicou a importância de
porque ainda pedia para lhe dar, paíTar a Londres , mas antici-

depois de Ih^ ter dado o que poufe huma febre aguda a em-
tinha. Penitente, era huma vi- baraçarihe a jornada , defenga-

va eílampa das Conftitui^oens nando-o de que eftava em vef-

obfcrvadas a rifca. peras de fazer a ultima. Pedio,

Depois da Theologia , fe e recebeo o Viatico , difpoíto

íideílrou nas controverfias, com para ella com o mefmo alvoro-

que bufcou , e difputou com os ço
,

que para a primeira. Ar-
fíereges , dando-lhe o Geo tan- rebatara6-no Jogo delírios fre-

ta eficácia
,

que nunca fe vio neticos , e rompendo na força

baldada bataria fua; aílím igual- delia em dcfentoadas vozes , dí-

mcnte o temiaõ os contumazes, zia: Vamos pregar a Inglaterra}

€ o feguiaó os penitentes. Mas Vamos morrer pella Fe de Chrijlo}

ferialhe o coração o ver
, que PaíTados dous dias , e reítituido

confeguia em tantos, o qiienao a perfeito juizo, pedio aos que
podia nos feus

,
porque fua mãy, lhe aífiítiaò perdão do que os

p parentes viviao ainda nos bra- eícandalizara com a fua loucu-

ços da cegueira. Tentou a pri- ra ; e deixando a todos edifica-

lueira diligencia com cartas
,

dos, c faudofos
,
paíTou aopre-

efcreveolhe muitas , taõ doutas, mio de fuás refolucoens , ebons
e doutrinaes , taô pias, e tao defejos, porjulhode 1022. Foy
convincentes, que a naõ deixar fentida íua morte dos Liglezes,

perdellas culpável omiíTaó , fe- e mais Povo de que era conhe-

ria aqui bom argumento de fru- eido, e tratado como de hum
tos do feu eftudo , e das anciãs homem Santo , em que perdiaó

do feu zelo. Houve de ceder á o feu remédio. Aííím pedirão^

violência delle
,
por mais que e venerarão como relíquias cou-

rifcos , e embaraços lhe cobriao fas de feu ufo.

o caminho, em que muitas ve- Com a mefma duvida de fi-

zes o pozerao as piedadcs, e as lho delta Cafa , entra o Padre
leys de verdadeiro Religiofo ,

Frey Joaô Barreto nas memo- q p pJ
vendo na may obítinada certa a rias delia; porque ainda qnc to- JoiíõBtír^,

ultima mileria , como defperdi- mou o habito na de Vianna ,
'"^^^•

cada a fua diligencia ; reíblveo / paliados os eftudos , fe retirou

finalmente á jornada para fua Pa- a Bemfica , adonde ha noticia
,

tria. que fe perfilhara. Naõ podia

Era a£lualmente Capellao, bufcar menos centro a inclina-'

,C pay efpiritual dos Inglczes
,

çaõ de feu efpiri to
, já conheci-

ifilhos da Igreja, que frequenta- do por fua grande obfervancia ^^

( qne
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( que nefta Gafa o conviou ) a boa Terceira
, ( foy confiílaá

também confervada com todo o fua ) que hum fermofo rayo de

rigor , e inteireza. Nella buf- luz fe punha fobre o peito do
cou , e achou o Padre Frey Joaõ Padre , defapparecendo com hum
por Prelado ao Venerável Pa- relâmpago , de que entendeo a

dre Meftre Frey João de Vaf- Terceira
, ( como depois tam-

concellos , a quem amava , e de bem teftemunhava ) que o nao

quem era eftimado com aquella tornaria a ver nefta mortal vida.

harmonia, que em feus eípiri- Succedeo aíllm, porque aíEftin-

tos aiSnava a íemelhança. Pon- do o Padre Meltre Frey Joaò
tual no Goro, continuo na ora- de Vaíconcellos em Gaftella , e

çaó, afpero nas penitencias, e em o Gonvento de Atocha, a

caritativo com os próximos vi- que fe retirara, acabou o Padre

via o Padre Frey Joaó, como Frey Joaõ fantamente, adiantan-

quem fó para Deos vivia, fem do-fclhe o conhecimento de fua

reconhecer mais na vida, ( tal morte, e demonftraçoens de vi-

era fua mortificação ) que o que va confiança , de triunfar da

bailava para merecer com ella. eterna. Ignora-fe o dia ; fabe-fe,

Ainda temeo dar lugar ao que foy pelos annos de 1637.

defcanço , e viver para íi algu- Naô faó de menos eftima as

ma hora , e pedio ao Prelado o memorias do Padre Frey Jacin- ? 'Kí*
oificio de Enfermeiro , em que tho do Elpirito Santo, nem me- ^q ^j-pi^

nao defcançava nenhuma , cofiu- nor a duvida da Gafa
,
que o rito San*

mando dizerfc pela incançavel mereceo filho ; mas vamo-nos ^^*

applicaçaó com que lhe aíliftia

:

encoftando ao que achamos apon-

Qiie Frey JoaÕ acompanhava os tado. Foy efte Padre de vida

enfermos , ou até a cova com as exemplar, mas fem lhe valerem
lagrimas , ou até farar com as os leguros de obfervantiílimo , , j\ r,

niejinhas. OíFereceo-fe importan- padeceo em toda ella o marty- V* mA
cia grande

, para que o Padre rio de efcrupulofo. Viveo mui- '^^'"^

Meítre Frey Joaõ de Vafconcel- tos annos nefta Gafa de Bemfi-
Jos palTaíTe á Gorte de Madrid; ca, viva columna de fua refór-

naô fe íabia feparar delle o Pa- ma. Naõ lhe dava outro nome
dre Frey Joaõ, houve de acom- quem o conhecia. Gom o de
panhallo, fendo taes as circun- Santo efpirou em dia de Natal
ftancias , com que fe defpedio de 165-0. Admirando todos ,

do Gonvento, e de fua Pátria, que com a boca chea de rizo o
como fe eftivera vendo, que na encontraífem os horrores da mor-
alhea o efperava a fepultura. te, como fe fora em alviçaras

Entre as peíFoas
,
que commu- de acabar o tromento da vida

,

nicavaõ com elle matérias de ou alvoroços da que o efpera-

feu efpirito , era huma Maria va.

da AíTumpçaõ, Terceira de Nof- Mas coroemos efte Gapitulo
fo Patriarcha S. Francifco, pef- com dous Irmãos, a que a mef-
foa ( na opinião de todos ) de ma duvida deu efte lugar , fen-

vida juftificada. Eítava entaõ o do ambos beneméritos de o en-

Padre Frey Joaõ em S. Domin- cher , como fobrinhos dos Gon-
gos de Lisboa, adonde o buí^ des Vimiofo, depois Frey Do-
cava. Ao defpedirfe delia, vio mingos do Rofario, que imita-

Part. IV. T raÓ
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,

raõ embufcar o ;meffno habito, cia do enfermo) com eftedefen-

como em abraçarmos rigores dei- gano pedio de comer ao .Enfer-

me, com- o mefma erpirito. Fo- meiro. Mas chegando o Con-

raõ elie o Padre Frey Luiz da feíFor , e teftcmiinhando ,
que

Cruz, ,e o Irmaõ Frey João de nao mandara tal recado, ( antes

•Portugal, ambos irmãos, ambos vinha ao que lhe rinha pedido)

reformados, e obíervanres, am- aíTentaraõ ambos
,
quefoíacftar-

bos -humildes, e penitentes. Af- tagema do demónio. Faleceo

ílfiiliò era Frey João, que levan- defte achaque com grande con-

tari4o'lje de noite para tomar formidade , e paz de efpirito.

difoiplinas', exercicio de quaíi Ao abrirfe hum alicerce junto

todas:, como era irmão de Gafa de fua fepultura , íe fentio fua-

de Noviços, e o, podiaó enten- viílímo cheiro. Teílemunhou-o
d^rr os outros ff. ífahia da cella Religiofo digno de credito ; na6
para ò. Oratório defcalço , com fe devia efte menos a dcpoíito

o receyo de quem hia fazer a- de tal corpo. :;?

qiielle grande roubo á faude , e O ultimo filho defta Cafa*^^

ao deraai.iço. Para as letras ti- ( neíles últimos dias, que efcre-^

nha grande génio , anticipoufe vemos ) benemérito da memo-
3' morte a cortar as efperanças ria delia, e de nos occupar el^a

delle, achando-o com tanta con- efcritura, he Dom Frey Jofeph
fO;fínidade , como quem fabia

,
de Jefus Maria

, (
que ao pre-

que perdia pouco n'a vida, ain- fente vive ) Bifpo de Patara
,

da.-quando a perdia principiada, filho de pays honeftos. Jofeph
quem; paíTava avjOUtra, que nao da Fonfeca , e Joanna de Oli-

^cába nunca. veira , tomou o habito na Re-
n-i Naõ foy também de dura- coleta deíle Convento, em que
çaõa de feu irmaò o Padre Fr. profeíTou a 10. de Novembro
Luiz

,
porque pouco depois de de 1683. Entrou nas Efcolas

,

Sacerdote,' faleceo ético. Aju- em cjue moílrou talento , como
dou muito a efte achaque mor- fendo Gollegial no Collegio de
tal a afpereza com que fe tra- Santo Thomaz da Univeríidade

tava-j o desfalecimento lhe ti- de Coimbra , paíTando delia á

roíi da maó a difciplina, como de S. Domingos de Lisboa, era

o preceito dos Médicos o rigor que leu Artes , e Theologia
;

da obfervancia. Já reduzido á tomou o grão de Prefentado
,

cella como a Enfermaria; com- e foy Prior do Convento , car-

mungavaamindadamente, ecom go, que exercitava quando foy*

tanta fuavidade de efpirito, que nomeado Bifpo Titular de Pa-
difpoz cmbaraçalla a induííria tara , e Coadjutor do Arcebií-

do demónio. Efperava hum dia po de Évora Dom Simão daGa-
por efte alivio , epelo Confef- ma

,
pelo Pontifice Clemente

for, que tinha chamado , eisque XL em 5. de Mayo de 1714.
á porta da cella lhe chega hum Sagroufe em S. Domingos de
negrinho, dizendo-lhe,: QíÍb di- Lisboa, pelo mefmo Arcebifpò
%ia 0; Padre Confe[for ^ que ãquel- Dom Simão, aíííftindo osBiipos
le dia naõ commmigoflfe^ que. ofa- Dom Frey Jofeph de Oliveira,
íúa em outro. ( Fira efte Iblem- Bifpo de Angola , da Ordem',
n^^'« por iíTo efcolhido da an- dos Eremitas de Santo Agofbi-

; . nho,
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jiho , e Dom Manoel da Sylva duvida , com que refolveo o
Francez, Bifpo deTagafte. Em Chronifta, que lhe melhorava a
Évora he ( quando iíto efcreve- defcripçaõ da fabrica na narra-

mos ) o Bifpo Dom JofephDu- çaó da maravilha. Affim paífou

putado do Santo Oificio , e jun- em íilencio as mais circunftan-

tamente Provifor do mefmoAr- cias da Gafa, que.augmentan-
cebifpado, e Prelidente da Re- do-fe ( efpecialmente a Igreja )
laçao Eccleíiaftica delia. a induftrias, edefpezas dos Re-

ligiofos delia, nao lerá jufto
^

: -CAPITULO XXIX. q»e a noíFa omiflTaò deixe quei-

xofo o feu defvelo.

Addiçao ao Convento de Nojja Se- Grande , e defembaraçada

• nbora da Mifericordia da Til' cafa ( antes grande falaó ) era

la de Aveiro, a Ig^reja
,
quando eleito Prior

do Convento o Padre Frey Ma-
Orriaô os annos de 1323. noel de Magalhaens,

( que che-

quando teve principio a gara da índia , tendo fido mui-

Caía dos Religioíos de S. Do- tas vezes Prelado na Congrega-
mingos de Aveiro, fendo a pri- çaó ) quiz dar a conhecer a eíla

meira pedra ; fobre que come- Proyincia
, que as grangearias

çou a fobir aquelle Santo ediíí- com que íe recolhera daquellas

cio., hum dos mayores prodi- partes, ( fempre entre os noíTos

gios , com que o Ceo honrou Frades mayores na fama
, que

fabricas coníagradas a feu cuir na experiência ) nao fe fonbe-

to, fendo a venturofa Villa de raôdefencaminhar por fuás máos,
Aveiro a que depois de Fvoma paíTando do Oriente a fer tribu-

mereceo femelhante favor, igual to na Cafa de Deos. A eíta fe

no fucceíTo, cuido, que nascir- applicaraó as fuás poíTes, e cui-

Vr. Luh cunftancias, aventajado. Averi- dadosi^de forte, que feguindo^

de Sou\â g"2ça6 he mais panegyrica
,
que fe outros Priores, como o Me-

Chronijia hiílorica ; os curiofos podem ftre Frey Jorge de Caftro , o
deS.^Do- buícar o íucceíFo na fegunda par- Prefentado Frey Silveftre Pache-

p.Lx.c.x. ^^ ^^ Chronica , adonde tem co , o Prefentado Frey Pedro
campo aberto para admirar a Monteiro, e o Padre Frey João
maravilha , como para ventilar da Apprefentaçao, íícou perfei-

a duvida. ta a obra , fem fe perdoar a tra*

A fabrica do Convento, c balho 1 nem a difpendio.

Igreja aílim era tofca , e apou- Ve-íe na Capella mor
, que

cada , como de homens pobres

,

alterofa , e defafogada fica ( co-

que mais olhavaó para o que edi- mo he vulgar nas noflas Igre-

ficavao o Povo no efpiritual edi- jas ) á face do Goro , hum re-

ficio
,
que no avultado das pa- tabolo , a que os da architedu-

redes , e ainda do Templo ; af- ra chamaò compofito ; começa a

fim fe accommodaraõ muitos an- erefcer em quatro columnas , qiic

nos , mais contentes com a ve- dando nos meyos lugar a dous
neraçao do fitio deftinado pelo grandes nichos ^ deixaó o vao

Ceo , que com o cuidado nos principal para o Sacrário
,
que

artifícios , com que os podia me- da mefma obra fobe com ellas

Ihorar a terra, penfaraento fem atç o remate de hum frizo, fo-

./fart. IV. T ii bre
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bre que defcançaó as bafes de coftaõ os dous retabolos , acom-

ourras quatro columnas com '
'

. ^ ..

igual correlpondencia de nichos.

No raeyo fe abre a tribuna def-

afogada , e mageftofa , o va6 ef-

paçofo , o throno proporciona-

do, hum, e outro de entalha-

do moderno. Cobre-a os dias

,

panhando o arco da Capella
mor. Affim ficaõ fazendo face

a toda a Igreja, e defcobrindo-
fe de qualquer parte delia. Saô
ambas ( huma do Rofario , ou^-

tra do Santo Chriílo , bufcado
como milagrofo , de notável

que nao íaó de feftividade , hum concurfo ) as mais perfeitas , e

quadro, em que fe vê a Senho- aventajadas. Tem huma das ou-

ra da Mifericordia como Ora- trás o nome , e a Imagem da

go da Gafa , aíHm fecha com o que eítava no Adro de Noífa Se-

retabolo em feitio arquiado, fri- nhora da Efperança, que alli fe

zando com a abobada. recolheo para mayor decência.

Nos nichos inferiores fe re- Aílím fica toda a Igreja ayro-

colhem em avultada eftatura as

Imagens de NoíFos Patriarchas

ia , e bem aíTombrada , dando-
Ihe alma a luz

,
que ie lhe ga-

S. Francifco , e S. Domingos, nhou em porta, e vidraças, der-

Nos de cima as de Santo Tho-
maz, e S.Pedro Martyr. -Cor

re a abobada da Capella viftofa

com hum graciofo brutefco, que

ribando a antiga alpendrada
,

que aíTombrava o Adro
,

para

cobrir o Púlpito , de que algum
tempo fe praticava ao Povo ,

faz fahir toda a obra do Coro, paíTando já neíle a fer valhacou-

que por cima das cadeiras delle to de ociofos , o que entaÔ era

continua em retabolo encoftado, commodo para os doutrinados,

(obra de talha bem dourada ) Naó deixaremos em filencio

repartido em molduras de qua- outra obra
,
que fobre fer hon-

dros , em que fe vem os Santos rofo defempenho da Gafa , ficou

da Ordem com aquella vakntia, também fervindo de adorno á

e propriedade com que o pincel Igreja , na parte
, que corref-

Romano fecoftuma dar aconhe- ponde á porta das graças
,
(que

cer por todo o Mundo.
Nao íe vê menos fermofo o

corpo da Igreja , donde antiga-

mente fé naô viáó mais que
quatro Capellas, ( antes Alta-

res ) ficando dous á face
,
que

no lugar dos presbitérios acom-
panhava© o arco da Capella mor.
Aqui fe levantarão os presbité-

rios de pao preto bronzeado ,

obra de que também he o Púl-

pito. No corpo da Igreja to-

luaõ todo o comprimento das

paredes as féis Capellas, conti-

nuando de huma , e outra par-

te os arcos delias com as das

ultimas, que deíembaraçando o

vaò em lugar de Cruzeiro, en-

fica na Capella do Rofario ) e

vem a ficar na do Santo Chrillo.

No vaó ,
que faz para corref-

pondencia da outra porta , íe le-

vantou, e lavrou de boa pedra,

fobre quatro Leoens (hum hon-

rado Maufoleo ) huma polida
,

e bem lavrada caixa , em que fe

recolherão os oíTos de João de
Albuquerque. Eftiveraó cm pe-

queno tumulo no meyo da Capel-
la, depois fervindo-lhe de arnmo
a parede , finalmente paíFados a

efte nobre dcpofito , como cin-

zas de hum grande bemfeitof

do Convento.

CA-
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apreíTaraó a morte

,
que efperoii

CAPITULO XXX. fem fiifto, pedindo, e receben-

do os Sacramentos com focegOj

Do Padre Prefentado Frey Ma> e confolaçao de efpirito, e com
theiís lofcano , e dos Padres tanta advertência na obrigação

'^Frey Manoel da Encarnação
^ de -Prelado, que nem alli o po-

Frey Jacintho dos Anjos ^ Frey de difpenfar o feu efcrupulo ,

Líáz da Anmmàaçaõ , e do deixando para todos hum novo
Doutor Mejire Frey Domingos exemplo. E foy o cafo. '[

Freire
, filhos do Convento de Poucos • dias antes de cahir

Aveiro, na cama , tinha caftigado a hum
fubdito, que o merecera. Re-

Rande fortuna defta Gafa cebidos os Sacramentos , e pe-

o acharfe com hum filho, dindo perdão a todos os Reli-

que governando-a Prelado , a gioíbs , reparou
,
què faltava o

ennobreceo obfervante ! Foyefte caftigado
,
que depoi'^'da doença

OP,Pre- o Padre Prefentado Frey Mat- lhe naõ tinha entrado na cella

,

Jentado theus Tofcano
, que depois de como nem -naquella hora , em

Prior de Amarante , o veyoTer que toda a Communidade lhe

a efta Gafa , de que era filho

,

aífiftia , e elle a chamara para

acabando nella antes a vida, que pedir perdão a toda. Mandou
,

o governo. Tal era aquella
,
que que lhe chamaífem o Religiofo

,

o chamarão para elle em tem- e mandando-o em fua prefença

po , em que a obfervancia defta proftrar por terra , lhe fez hum
Gafa efcolhia pela Província ta- capítulo ( charria-fe aflim a re-

lentos em que fe lograífe o feu prehençaó ,
que daó os Prela-

augmento, ou fe naõ arrifcafle dos ) afeandoThe a contumácia,

a fua confervaçaó. De hum, e e falta de caridade com os en-

outro defempenho dava grandes fermos , mais aggravante com
efperanças a notícia, que feef- os Prelados, que caftigando co-

palhava da capacidade do Padre mo pays , naõ devem fer odio-

Frey Mattheus , como exa£lo fos como tyrannos, pois evitao

profeíTor das leys da Religião, no ligeiro caftigo
,
que daõ ao

A lãa junto á carne, diífimulan- fubdito , o mais pezado a que
do os cilícios com que a cobria; ficariaõ íogeitos em tribunal mais

os jejuns rigorofos , as difcipli- rigorofo; e mandando-o chegar

nas afperas, e continuas, como á cama , e dando-lhe huma dif-

muitas vezes teftemunharaõ as ciplina, accrefcentou : NaÕ que-

paredes da cella ; o pavimento ro ^ Padres ^ meter na conta
,
que

da Igreja, donde naõ fabiaõ cal- vou dar a Deosy a falta de cafii-

lar as vozes do fangue , nem a go nejlefilho inconfiderado , netn mè
cautela , nem a afpereza. Efte difpenfa a hora em que eftou^por-

modo de vida
, já antigo nelle, que em quanto me dura a vida

,

agora mais pezado , com a oc- me dura a obrigação'., e entendaâ

cupaçaõ do governo de huma Vojfias Reverencias pela hora em
Caía, em que os exercícios da que a fatisfaço ^ às eftreitas con-

obfervancia naõ deixavaõ mais tas
^ que devem dar a Deos os

tempo, que o que fe podia fur- Prelados.

rar ao fono, e aodefcanço, lhe Notável inteireza de animo,



150 Parte IV. Da Hiíloria de S. Domingos

,

e palavras beneméritas de hum viços, e o recolheo na fua cel-

Prelado verdadeiro, paraconfu- Ja ; mas pedindo a hum Religio-

laôl Pedio a Imagem de hum fo amigo feu, que na Gafa fer-

Chrifto crucificado , e fazendo via de Organifta, que lhe enli-

huma proteítaçaó da Fé, entre naíTe aquelle inftrumento
,
para

anciãs de contrição verdadeira que tinha, ou tivera algum ge-

]he entregou a alma. Seguirão- nio , foy tal a fua applicaçaó,

fe ilnaes
,

que favorecerão efta que em breves dias pedio aos

piedofa conjeftura; porque pe- Prelados, que o occupaíTem em
zando-fe a cera, que ardeo no ajudar o Coro, porque naó po-

Officio , e enterro , aílim no dia acabar comfigo viver, e nao
Convento , como no Moíleiro trabalhar, eftar na cella ociofo

das Religiofas , íe achou naó íó comendo o pao, que os outros

que nao diminuirá , mas que ain- mereciaõ com trabalho quotidia*

da crefcerg^. Foy experiência de no. Sacrificoufe goftofo ao de
que teílemunhou a Gommunida- acompanhar a Communidade

,

N de toda. aíIIm de dia , como de noite
,

Donde erao tao juftificados louvando a Deos no íeu inílru-

os Prelados nao podiaõ faltar mento , a que a viUnhança da
fubditos

,
que fobeífem fer dif- morte affinava mais afuavidade,

cipulos , fendo conhecida a ener- como animada defte com tantas

gia , com que convence o exem- femelhanças Dominicano Cifne.

C P. Fr. P^^ "°^ Prelados. AíIIm o to- Para elle nao hayia hora mais

Manoel' mou delles o Padre Frey Ma- penofa, ( ainda que folTe no£lur-
da En^^ noel da Encarnaça6

,
que em na ) que a em que a obedien-

camaçao. ^j-^yg tempo os pode dar a mui- cia o difpenfava daquclla occu-

tos. Conheceo-o bem a Provin- paçao, que nos íeus annos fem
cia , que o efcolheo naquella duyida era mais penoía. Conta-
Cafa para Meftre de Noviços

,

va perto de noventa quando o
oíHcio, que occupou muitos an- apanhou a morte, antes alvoro-

nos com conhecido lucro dos çado
,
que temcrofo , vendo-fe

que nelies , e nella viçraó buf- nella ílnaes de que a Virgem Se-

car a Religião , com a -ventura nhora , de que era extremofo

de efcu tarem fua doutrina. O devoto , e feu foberano filho
,

recolhimento, a oração, eadif- lhe aílíílira, e o premiará,

ciplina eraó a difficultpfa eítra- Siga-fe ao Padre Frey Ma-
da, que continuamente trilhava noel outro

,
que o imitou no

d feu zelo; e fendo taò rigoro- cargo, como no zelo, grande

-%» - ^ -, r .^ CL -'y T^ Jaclntho
Mas nao o deixava defcan- occupaçao gaitou a vida. Foy dosAnjos,.

çar huma continua anciã de aco- cila a mais penitente , a mais
dir a tudo ; e enfraquecido da reformada, a mais zelofa. De-
deívelada occupaçao de Meftre, baixo daeftamenha, que fempre
afperezas de penitente , e lar- ufou junto á carne , trazia hum
gos annos de idade

,
perdeo a afpero cilicio, de que fó o dif-

vifta totalmente, trabalho, que pcnfou a morte. Nos jejuns era

o difpenfou dp de;Cafa de No- taò mortificado
j
que ao jantar

CO-
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comia pouco 5 e o menos goftq- dêftá Cafanas nrttiiÃas

,
qúe po-

fo , á noite nada ; mas as mais dfemos- âlc^nçli^delj^»'^ dignei V
vezes com difíimulaçaõ, e indn^ como os tnáis-», de^ a^dèixár ""éífí

ftria , moftrando qtie comia, da- nobrccida , como a efta memcV-

va tudo aos pobres ,' fiando- le ria. Foy efte o Padre Frej^Liiiz O P. Fr,

do Noviço, que fervia á mefâ;, dâ Annunciaçao, nâ-tUt^l do Por^-
j"I^^Jf

ou do que lhe ficava a ilharga, to. No' Convéntó^,- cfíie' a Re-
^/^^^^j.

Na oração taõ continuo, que as ligiaõ tem nefta Cidade, gaílou

mais das noites paliava orando

,

o^ primeiros annosy depois de

fem fe lhe divifar de dia falta acabar i, os <feiíis'fcôudos, lendo

<ie defcanço , e íbno. huma Cadeira de Moral y quô

Defveiado com a creaçaõ dos alli tem a Ordem com lição pu-

Noviços , achavaó nelle antes blica , á que fatisfazia o Padfè

pay, queMeftre
5
porquíe aoen- Frey Luiz com ''reputação dó

fmo fe feguia a caridade, com habito , e interefles do Clerò^

que foccorria os mais pobres, que com • applaufo commum o

Era o tanto
, que fem refervar confuk^va, c ouvia Oráculo ríá^

nada do que tinha adquirido em quella faculdade. Cora o rhefmé

alguns Sermoens , ou pitanças nome''íeu em Viarinà a mefmi
de Meftrc, empregou tudo em Cadeira', mas entrado em idade

fazenda , que rendeífe para a mais madura ^ d advertindo^
Gafa. Seguio também nella os que importava pouco o meftrar

paíTos do Padre Frey Manoel

,

ás almas a verdadeira eítrada , fé

porque a idade , e penitencia tàúlbetn a naô havia de pizar á

lhe tirarão a vifta ; mas tendo íifà ^-'oú entendendo o quanto

muito clara a de fiia alma,5cdm eralamCnitavcl defgtaça pregar Nec forte

que cfperava ver a Deos , Í9Í en- aos outros, x enfordecer ás inf- cum alhs

fayava entre as cegueiras do cor- piraçoehsvcom os réprobos , foy P''^
'^^"

po, gaftando o mais do tempo tal o extrètno a que reduzio fua ipfg re-

em oração no Coro. Delle paf- vida , como fe no Púlpito , e íiO probus

íou para o leito, porque de mais Confeíílonario trabalhara fó pa- effiaar.r;

1 o ! o 1 i' j
*^ ad Corin-

de õo. annos ochamou ooenhor ra a lua emenda. th. o.st.
para o contemplar claramente. Já pobre, nao tinha mais que
dando- lhe huma morte taõ fua- huma túnica

;
penitente , humas

ve
,
que no que fe lhe percebeo taboas por cama. As alfayas da

da alegria do femblante , ainda fua cella humChrifto, humbor-
em vida parece que goftou da dad , e hum Breviário. Defcq^

eterna felicidade. Teíiemunha- nhecendo as inclemências dò
raó-no muitos Religiofos, e ef- tempo, nem o Inverno o àcha-

pecialmente feus ConfeíTores
, va com mais abrigo , e igual-

que lhe aííiíliraó, e o notarão, mente o Sol o achava com aca-

aííirmando, que fua morte fora beça defcuberta^ Pregava todos

de fanto. Pedio hum Crucifixo, os Domingos ; o lucro das al-

e abraçando-le com elle eílrei- mas o feu eítipendio. Sé o im.-

tamente , e repetindo peniten- portunavaõ
,

que o aceitaíTe
^

tes ofculos em fuás Chagas
,
pai- mandava

,
qiie fe cntfegaíTe a

fou defta vida a contemplallas efmola ao Convento àdonde af-

gloriolas. liftia. Duas , e trez legoas o Ic-

Chegamos ao ultimo filho vava a pç o zèlo deítè exerci^

cio
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cio Apoftolico ^ com o Brevia- paro, ou o noíTo muito defcui-

rio por companheiro, o bordão do. Eftando em Vianna , e en-

por defcanço ,
defconhecendo trando a vifitar huma cafa gra-

defcop modos , e diílancias
,
por- ve

, quizerao fazerlhe oíFerta de

que a lua caridade Hie dcsfígu- hum pouco de doce. Trazia-o

r.aya .-asmoiejftias , e lhe veília huma ferva em huma taça crifta-

ãzas,: EraoJeu mayor empenho lina, termola , e de eftima ; def-

jEfpalhar a devoção do Rofario, cuidoufe , e cahindo-lhe das

a que o :^hamíiva hum extremo- mãos, fe fez cm pedaços, com
fo aíFe£lo., fe^uindo as pizadas magoa dos que aíHftiao. Nao
xle leu Pâtriarcha , tanto feu fi- mudou o bom velho de femblan-

Iho em abraçar eíte importante te , e pedindo que fe naõ entri-

trabalho , como em o achar fem- íleceíTem , com elle alegre , e
pre eíle , e femelhantes^corh ale- inclinando-fe a recolher os pe-

^re goíio. daços , eis-que apparece com a
Ao jejum da Conftiruiçao

,
taça inteira nas mãos

,
paíTan-

obfervado á riíca , accrefcentava do-a ás da ferva , emmudecida
íempre peixe no reílante do an- do que via , como a mais fami-

110 , em que fó o difpejifava a lia , que a cercava. Mais po-

doença com preceito do Prela- déramos dizer delle, fe houve-
do. No feu fuftento efta era a ramos de dar credito a narra-

fubftancia, a quantidade pouca, çoens a vulto, mas naõ tiramos

è acompanhada de broa a mais da variedade delias mais que a
dura, e mais grolFeira. Já car- razaô de nos ir occupando a
jegado de annos , fe recolheo queixa eftes lugares

, que devia

ao Convento do Porto. Tinha encher a memoria,

precedido a fama de fua vida a Sem mais achaques que hu-
fazerlhe hum lugar grande na ma penitente , e attenuada vç-

piedade, e veneração do Povo. Ihice, acabou o Padre Fr. Luík
PaíFou a experiência a confirmar com todos os Sacramentos aquel-

o credito, o modo de vida era la vida, com que mereceo hu-

o mefmo. Parece, que fe valia ma morte taó fora dos horro-

a caridade de matéria peregri- res delia
,

que no corpo ficou

na, ateando-fe agora mais na- meneavel , no femblanre com
quelles oífos fecos , a que o re- prefença gentil , e accidentes ,

duziria a idade, e a penitencia, que íe lhe nao divifaraõ vivo,

Efcutavaõ-no no Púlpito Mini- ou por muita mortificação, ou
ftro da verdade , fallando com por menos aceyo ; e em fim fi-

reíoluçaõ Apoftolica ; viaõno cou de íorte, que (ajuízo de
no caminho imagem da pobre- trez Médicos ) naõ podia fer

za; humilde, e alegre, velho, aílim naturalmente. Scntio fua

e aíFavel, penitente, e apouca- morte o Povo, mais a nobreza,

do , naõ lhe íabiaõ mais nome, aífiftido , e buícado de todos ,

que o de S. Gonçalinho.

Succederaõ-lhe caíos
,

que
dilUmulou a fua modeftia , ou

apoucou a fua fingeleza. Fez

com tanta ancia
,
que antes pa-

recia perfeguido ^ que acompa-
nhado. Dons hábitos fe lhe ve-

íliraõ
, que nem a cautela , nem

delles mais memoria o Povo , a refiftencia pode tirar das mãos
culpando ou o noíTo pouco re- da devoção em jpequenos reta-

lhos.
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lhos. Aílim fe aprelTou o enter-

ro, que acompanharão as Com-
munidades de S. Francilco , e

Santo Agoílinho , recolhendo-fe

o cadáver, como fe antes íe ef-

condera, que fe lepultara , ata-

lhando os exceíTos da devoção

,

que de anciofa paíTava a inad-

vertida , naô querendo perdoar-

Ihe nem ainda a mortalha. Mas
tal era a opinião

,
que íè gran-

geou naquelle Povo ! Tal a me-
moria , e faudade

,
que deixou

nelle

!

Nao honrou menos eíla Ga-
fa com fuás letras o Meftre Fr.

Domingos Freire , aíTaz conhe-

cido por hum abalizado Theo-
logo , e naó menos celebre por

peritiííimo na Latinidade. Ain-
da hoje íe efcuta com veneração

o feu nome na Univerfidade de
Coimbra , donde viveo largos

annosj muitos no Tribunal da

Inquiíiçao defta Cidade , fendo

Deputado , lugar
,
que encheo

com grande reputação , deítro
,

e prefpicaz indagador das cavi-

laçoens Judaicas, ezizanias Ra-
binas , dotando-o Deos para

aquelle minifterio do dom de
de.cernir; advertência

,
que fa-

zia a feus difcipulos o melhor
Meílre: QiieexaminaíTem as vo-

racidades dos lobos , veftidas

,

e diilimuladas em pelles de ove-

lhas. Viofe o que importava ao

focego da Fé a vigilância defte

Argos , em cafo
,

que podera-

mos individuar , a naô fer em
grave defabono de mayor fogei-

to , em cujos ei critos foube a

capacidade grande de Frey Do-
mingos perceber , e defcobrir

as pizadas da rapofa
,
por mais

que desfiguradas com a cauda

de huma fraudulenta , e indu-

ílriofa pcriria. Faleceo em S.

Domingos de Lisboa carregado

Part. IV.

Cap. XXXI 155
de annos ; e poderá fer de ma-
yores prémios , a naô ferem

os merecimentos os pertenden-

tes mais defvalidos.

CAPITULO xxxi.

Do Meftre Frey António da Re-

furreiçaÕ , Lente de Prima da

Univerjidade de Coimbra , Bif-

po de Angra
, filho do Conven-

to de Azeitão,

CRiados no berço da pobre-

za religiofa , amortalha-

dos em hum groífeiro, e pobre
habito, parece fem duvida, que
fe adeftrao mais os efpiritos pa-

ra a occupaçaó de pays de po-r

bres
,

para o ufo do Mundo ,

alheyos de tudo delle. Com eP
fa coníideraçaó fe refolviao, e
refolvem bem os Príncipes Ca-
tholicos , efpecialmente Portu-

guezes , em pertender
, que oc-

cupem os principados da Igreja

os grandes talentos criados nas

Religioens, adonde antes eftu-

darao humildade , e parcimo-

nia ,
que fauftos , e pompas ,

emprego das vaidades , e olhos

da oftentaçaô humana. Foy hum
deites efcolhidos , e em que fe

defempenhou bem efta verdade

experimentada , o Meftre Frey

António da Refurreiçaó , Pre-

lado porque chorarão os Povos

de Angra os muitos feculos
,
que

durara fua memoria.

Filho defta Cafa de Azeitão,

hum dos três Conventos refor-

mados
, ( depois da pefte da

Clauílra ) e fegundo berço da

obfervancia nefta Província, co-

meçou a vultar nella
,
primeiro

com efperanças , depois com ex-

periências , o Meftre Frey An-
tónio, fobindo ás honras , e pre-

lazias pelos degraos de juftifica-

V do
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do merecimento. Felice feculo! pedida a do noíTo Convento cC-

Idade venturoía, em que fenaô íe dia, e naõ fe dilatava efte,

fobia por degraos ao alto da porque hum dos precifos Afli-

prelazia ! Aílim fe remontavao ftentes partia para Roma. Hou-
íii as prendas, como fe quizeraõ ve de accommodarfe o Bifpo

vingarfe nos voos da natureza , com o que lhe difpunha o tera-

dos grilhoens ,
que no nafci- po. Fez o aão da fagraçaó o

mento lhes lançara a ventura , Colleitor Gaftracane ; aíTiftírao

fendo o feu de forte taó humil- o Colleitor
, que acabava , e

de, como fe pode entender do Dom Pedro do Rego , Bifpo
que lhe fuccedeo hum dia ao de Anel de Lisboa. Foy a fun-

recolherfe para Cafa. Acompa- çao feíliva ; era por Junho de
nhava-o hum Leigo, e reparou, 1638.

que fe adiantava a bufcar huma Havia tempos , que eftava6

pobre velha
,
que vinha enca- deiamparadas de Prelado aquel-

rando com elles. O trage das las Ilhas ; com o cargo entrou

que coftumaôfervirfe aíi, o que o Meftre Frey António no ef-

entaõ fazia , levando hum cargo crupulo de que já o executavaô

á cabeça. Chegou o Padre á aquellas ovelhas , mas tropeça-

boa velha , e com refpeitofa cor- va eíla anciã no precifo embara-

tezia tomando-lhe amaõ, e bei- ço do commodo, e opportuni-

jando-lha , voltou ao companhei- dade da jornada ; fendo necef-

ro, dizendo-lhe: He minha may, faria dilação para que elRey o
Abençou ella ao humilde filho , defpachafíe ( como íc ufa entre

c a voto de quem melhor repa- os Bifpos Ultramarinos ) pare-

rou no fuccelTo , áquella benção ce ,
que attendiaô os Miniílros

attribuia depois o feu augmen- menos a eftas faltas
, que o bom

to. Prelado á que eftava fazendo á

Repetiraô-felhe elles
;, fobin- fua Igreja ; refolveofe, eembar-

do á Cadeira de Prima da Uni- coufe com taó pouca provifaõ

,

veríidade de Coimbra , ao lugar e difpendio , como fe quizera

de Deputado do Santo Oificio j fegurar, que o animo que o le-

mas como nem eíles lhe muda- vava nao era a bufcar commo-
vaõ as propenfoens da humilda- didades , mas a foccorrer po-

de , hia o feu merecimento le- bres. Pofto entre elles , nao

vantando o voo a esferas
, que menos eftendeo a maò para o re-

contrapezaífem o feu abatimen- médio
,

que as acçoens todas

to. AíIím andavao as grandes de fua vida para o exemplo
,

partes do Meftre Frey António, fendo taõ raro o que dava aílím

as fuás letras , a fua reforma , em fua peíFoa, como em fua fa-

a fua modeftia , e efpecialmen- milia
,

que antes parecia que
te aquelle animo defpido de viera a fundar huma Recoleta

,

oftentaçoens , e intereíFes
,
pelas que a governar huma Mitra,

bocas , e admiraçoens dos Tri- Morgada delias he , e deve
bunaes defte Reyno, e do que fer a caridade, aífim exercitada

(
pertencente a ella ) refidia em defte bom Prelado , como o con-

Caftella. Sahio eleito Bifpo de firma o ficarlhc o nome de pay
Angra ; fagroufe na Igreja de da pobreza. Aílim era emprego
S. Braz cm Lisboa ; eftava im- das fuás viíitas , e vigilâncias ,

naõ
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nao fó o exame -de bons , ou lagrimas , e favorecerlíib â refor

jnaos çoílumes , mas o das ne- luçaò. Fóy aífim, que. em brer

ceílidades dos viíitados, e com ves dias a dífpendio' feu lhe lan^

a , iioeiíria . igualdade levantava çou o habito , com édi£vaçaô d$

D braço com a vara do caíligo^ toda a Cidade, em que o cafp

jqud eftendia a maõ com o dií- fe fez publico, e J5>y ísílejádo.

p.eadjo do foccorro; efe talvez O zelo, a piedade y: a vigi*

excedia, antes era nefte, que lancia , eraô iguaes , c eòntinuos,

naqueile
,
porque a clemência

,

a anciã da univerfal reforma af-

e génio compaílívo o levava pa- lim abrazada
,
que efquecido dos

Xá os pobres, e fó a ra^ao pa- muitos achaques que padecia ,

ja os delinquentes. Aílim fervia o naô atemórrzavaõ defcommo-
de admiração o bailarem as ren- dos para eíFa diligencia. Come*
das daquella Mitra ahumamao, çou a viíitar aqiiellas Ilhas , exr

que fó olhava para a mi feria: de aminando todas fuás Igrejas,

quem pedia, e nao para aspoí- nellas pregava MiUíonário , mi* •

íhs delia. . , ,
niílrava os' Sacramentos Pároco,

Lanhava o habito a huma attendia ás ncceílldades Efmo^
Noviça noMofteiro da Concei- ler, defterrava os abufosLegif*

çao, (jurisdicçaô ília , e Cafa lador, caftigava os rebeldes Juiz,

com quem fe defentranhava , e amparava osopprimidos, e coii-

entaõ com gaito coníideravel
,

folava osneceffitados, pay jami-

na fegunda fabrica da Igreja ) go, e Prelado. Igual era o con-

pelo grande conhecimento que curfo ao fruto das fuás praticaSj

tinha dos efpiritos
, que guar- que ao intereíTe de fuás efmo-

dava aquclla Claufura. Lança^ las. Na adminiílraçao dos Sa- Cum le-

va o habito a hum, que fe re- cramentos incançavel', e no da
n^^g^^í;

colhia a ella
, quando fcntio

,
Chrifma continuo

,
que por mui- fés vi

n

que junto á Cadeira , em que tas vezes era neceíTario fuften- t>at If

fazia a Pratica , fe acompanha- tarlhe os braços cançados do
va a funçaõ cora choro, e folu- exercício para continuallo. Af- Hl^" ^
ços de huma mulher

,
que aíH- lim fuftentavao os braços daquel- Hur fu-

fiia a ella. Acabada, voltou o le Miniftro de Deos , daqnelíe ^entabác

Bifpo a examinar a peíFoa , e a Moyfés fegundo, para ungir os ^^^^^

caufa ; a peíFoa era huma dòrí- novos Athletas de Chrifto, que Exodii/»

zella, natural da Cidade, reco- animava para triunfarem dode^ v. u.

Ihida , e nobre. A cauía, ref- monio.

pondeo cila com femelhantes Em menos de hum anno ti-

razoens : Senhor ^ bem me conhe- nba viíitado quaíi todas, e mais

ce Vojfa Senhoria
^
pois fou huma principaes Ilhas de fua jurifdic-

das alimentadas da fua piedade
,

çao. Reftavaô-lhe duas
; ( eraó

nafci nobre ^ efempre defejey reco- as de S. Miguel , e Santa Ma-
Iherme. Via agora com ejfa ven- ria ) refolvia-fc á jornada da

tura a ejla Noviça^ e a mim fem primeira, mas os achaques lhe

pojfes para imitalla ; efta magoa prendiao os pés , . e talvez o

me chegou ao coração ^ e fe paj]ou obrigavaõ a valerfe de huma
aos olhos. Confolou-a o bom Cadeira , em que que o Icvavaó

Prelado, fegurando-lhe, que to- ás mãos; accrefcia a repugnan-

mava a íeu cargo enxugarlhe as çia (}e toda a familia , e voto

Part. IV. V ii do

nce-

rael.

Aron au-
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do Medico
,

qne vendo-o taó colhido , e retirado
, que mui*

debilitado , naó duvidavaô de tas vezes eftando fó , e como

que buícava naquella Ilha a fua deixando levarfe das faudades

íepultura. Era experiência lar- do feu antigo focego, lhe ouvi^

Pa ,
que o tinha lido de muitos raô fuípirar , enchendo-lelhe os

relados ; eftava frefca a memo- olhos de agua : Minha cella !

ria de trez anteceíTores feus D. minha ceUa\ A fua inteireza com
Agoftinho , Dom Pedro da Co- as rendas da Mitra naô foy mais

fta , Dom Joaõ Pimentel. Lem-
bravaó-lho os criados , a que

refpondeo o Bifpo confiante , e

inflexivel : Dizeis bem : mas eu

tenho obrigação de reconhecer as

ovelhas
,
que eJiaÕ a meu cargo

;

fe perder a vida no meu oficio a

-perco. Vaticinava fua morte ,

comprida a breves dias de aíH-

ftencia na mefma Ilha. Recebeo
muy conforme todos os Sacra-

mentos, e fufpirando por fe ver Azeitão, que o mereceo filho,

naquella hora entre os feus Re- o achava fempre bemfeitor. Tu-
ligiofos

,
palTou a louvar a Deos do o que foy feu , foy dos Con-

entre os Anjos. Sepultouíe feu ventos ; tudo o que foy da Mi-
corpo , feguido das lagrimas tra , dos pobres. Aílím foy gran-

dos neceílitados , e das faudades de Frade , aíCm grande Bifpo.

que huma fiel adminiftradora.

Tendo parentes pobriífimos j era

taó igual , e commua a efmola
com que os foccorria , como de
quem olhava para elles como
parentes. O que lhe rendia a

Cadeira de Prima , antes de elei-

to Bifpo
,
gaftava no Convento

de Coimbra
,

que deve á fua

induílria a forma , que hoje tem
de Convento. Efta Cafa de

Confirme-o hum aíTento antigo,

que fe acha no Cartório do Col-

legio, que diz aílim:

Foy o "Padre Mejire Frey An-

de todos , na Igreja de S. Se-

baíliaõ , Matriz da Cidade de
Ponta Delgada. Dalli a tempo
de trez annos fe paflbu para o
Mofteiro da Conceição , de don- tonto da RefurreiçaÕ Lente de Pri-

de fe trasladou para o Collegio ma de Theologia nejla Univerftda-

de Santo Thomaz de Coimbra, de ^ e dignijjimo Bifpo de Angra ,

Tradição he
, que fe achou in- injtgne Theologo ^ e por tal conhe-

teiro ; teftemunhava-o feu fuc- eido , t refpeitado. Morreo no feu

ceíTor ( depois de muitos annos ) Bifpado com notável fentimento de

no mefmo Bifpado , o Meftre fuás ovelhas. Viveo no Convento^

Fr. Lourenço de Caftro. que reformou , e fuás obras ejlaõ

Mais largas noticias poderá mojlrando o emprego de verdadeiro

ter coníervado efta Província, Frade. No mefmo Collegio de
Santo Thomaz tem fua fepultura

na Capella mor
,
junto com o

Meftre Fr. André de Santo Tho-
maz, Lente de Prima, de que já
demos noticia entre as de Évora.

fe naô tardara tanto em por a

pcnna na maõ de quem por obri-

gação as deícobriífe , e perpe-

tuaífe
; que fem duvida foy ven-

tura o encontrar eftas poucas
da mao , e letra de Religiofo A ambos cobre a mefma campa

;

noíTo
,
que aíTiftio ao mefmo Pre- já apontamos parte do epithaíio

,

lado. Elle o foy , levado de feu que pertence ao Padre Meftre Fr.

merecimento , mas aífim refifti- André
;
pertence a outra ao Me-

do de íeu génio eftudiofo, re- ftre Frey António, e diz aílím:

Pra-
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Praãicatores TIjeologi ^ Academia Primarii, Z). Fr.

Antomus de RefurreBione y UlyJJtpponenJls , SanBí
Officti Deputatus , à* Angria Eptfcopus.

CAPITULO XXXIL ConfeíTionarios ; eítcs com edi-

ficação , com reputação aquellesj

Dos Padres Frey Pedro Martyr
^

exercícios acompanhados de hum
Frey Jeronymo das Chagas y

género de vida ordinária , de
' Frey António da Natividade ,

recolhimento , e modeília reli-

Frey Manoel do Dejlerro , e Fr» giofa.

Jorge de Santo Ihomaz, Mas o Ceo
, que difpunha

feu efpirito a mayores empre-
P Fr. y^^Omeçou o Padre Frey Pe- gos

,
permittio ^ que eftando

P^dro. ^^^ ^jj.Q ^ yj^ja ^^ Religião

)

morador no Convento de Setu-
^^ /^' dando grandes efperanças de vai

, ( oito annos antes que ta-

defempenhar o nome de filho lecelTe ) hum fecular , homem
delia, depois que profeíTou ne- de confciencia larga , linguafol-

íla Gafa, na grande, e aprovei- ta, c depravada, talvez porque
tada applicaçaô dos eííudos

5
o bom Padre lhe eftranhaíTe os

paíTou a Coimbra a acaballos
,

defmanchos de huma, e outra,

e logo a moftrar igual talento lhe levantou hum teftemunho em
nos Púlpitos. Com elle enten- matéria pezada ; e fendo-lhe fa-

deo o Prelado da Provincia
,

cil o moítrar que o era
,
preva-

( era entaó o Padre Frey Ago- leceo nelle a confideraçao de
ftinho de Soufa ) que podia ne- que pofto o cafo em litigio

, po-

gociar o lucro das almas; e ha- dia ficar em duvidas a reputação

vendo de mandar Obreiros para do habito , com a temeridade

a cultura Evangélica , em que daquelles
, que fao mais fáceis

entaô trabalhavaó incançaveis os de julgar trocida a juftiça, que
noíTos nas fecas , e agreftes cam- juftificada a innocencia. AíÉm
pinas do Oriente, foy o Padre aconfelhado de fuperior impul-

Frey Pedro hum delles. Mas ío, aíTentou comfigo
, que a fua

naõ teve a miíTaó effeito, por- juftificaçaõ devia fer lo o feu

que tornou o temporal a trazer procedimento. Difpoz o novo
a náo ao porto , de que tinha modo de vida; huma túnica de

fahido. Naô quiz Frey Pedro burel junto á carne, que affli-

tentar outra vez a jornada, que giíTe aquella parte do corpo, a

ainda com melhor fucceíTo co- que perdoaíTe hum afpero cili-

ftuma aconfelhar o arrependi- cio ; duas taboas nuas para o

mento a quem a nao commette leito, tudo taô diílimulado, que
com defenganado efpirito , ou fò fe lhe pode ver a furto , ou
a quem naó alarga os olhos ás depois de morto. Difciplinas

negaças do lucro. Voltoufe á amiudadas, jejum de todo o an-

antiga occupaçaó de feus eftu- no, parte delle a paó, e agua.

dos , leu alguns annos Moral, Nos mais dias hervas , e legn-

frequentando os Púlpitos, eos mes; peixe , regalo
,
que fe dif»

penfa-
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5

penfava ao Domingo. A fiia dades nuas , afperas , e azedas

,

cclla hiima fepiiltura 5 alllm no que ameaçavaó rebeldes ^ecoip-

defpida , como rio fechada ; fó ^ungiaópeíiitentes. Aííím fere-

os adlos da Communidade o ti- veftia de huma inteireza Apo-

ravaõ delia ; o Púlpito ,011 o ftoiica, de humafeveridade in-

Confeilicnario , funçoens/a que teira, dehumà liberdade defte-

trazia a obediência. Levava-íhe mida
, que coílumavaõ dizer os

a oração as noites inteiras dian* feiís ouvintes'
, porque- tínhaô

te do Santiílimo Sacramento
,

muito conhecimento delle: Qtie

com tanta cautela
,
que ao en- Frey Pedro deixa a ftia manjidaõ.

trar a Matinas ,
parecia

, que vi- ao pé do P«//irfl jporque tratado

nha de novo; e ao acabarem-fe

,

fora delle, era encolhido, afía-

que fahia primeiro. Ao tocar á yel, brando, meigo, e compaf-

MiíTa da alva. fe recolhia a^ to- íivo. Aílim era grande a repu-

mar íobre as luas taboas huma taçao, e conceito, que fe tinha

hora de defcanço. Efta era fua grangeado naquelle Povo ,ma-
vida , fem que o rigor delia ,

yor a coroa
, que lhe quiz- dar

ou fe lhe diviíaíTe no roílo , ou o Ceo pelos exercícios com que I

o proftraíle achaquado. Fazia o tinha grangeado. Cahio de

fem duvida o goíto o milagre doença mortal , noticia, e def-

de defconhecer os rigores do engano , que o deixou alegre,

trato. como quem entendia ,
que nao

Naô foy fó a mudança na vinha a morte mais que a ref-

vida, com ella mudou também gâtallo das prizoens da carne
,

a natureza; era a fua colérica, embaraço, que lhe retardava a

e fogofa , defconhecidà agora Pátria de feu efpirito. Voou a

antes por morta , que poi* mór- ella , fecebendo primeiro os Sa-

tificada. Nao faltava quem o cramentos com devoção ,
pon-

meteíTe era occaíioens de recor- do-fe logo nas mãos de Deos
rer a' antiga, mas elle eftava tao com conformidade de quem a

longe de fe refentir oíFendido
,

conhecia intereíFe.

que nem fe defendia culpado. Mas liga-fe a hum martyr
SpoHan. Defpira ( ao confelho do Apo- da penitencia outro ,

que o foy

vecerem ^^^^ ^ aquelle homem antigo
,

ás mãos da tyrannia. A hum ,

hominem e veftira-íe de outro novo , fe- que o foy no nome, outro, que
cumadi- pultado O primeiro a rigores da o foy na realidade. Foy cfte ^ . _

^^ .

busfuis, penitencia , e refpirando já o Padre Frey Jeronymo das Cha- ?£-^JBe indu- V- 1 /
'^ 1 r /^n * i /i /^ r JíronymC

). íegundo na íuperior , e delem- gas , filho delta Cala , em que ^^^ ^^^^entes no.

vum. Aà baraçada esfera do efpirito. Se- profeíTou pelos annos de lS7^» gas,

Collof- guiofe a todas eftas mudanças Acabados os elludos , fe embar-
knles^,

janibern ^ de eftylo , e idioma cou para a índia; moftrou o ef-

de Púlpito; efqueceo conceitos feito o efpirito
, que o levava

fubidos, e trabalhados, para ar- a ella. Em Malaca , perdeo a

gumento de agudezas ; fabri- vida em defenfa da Fé , ás mãos
cas , e inventos exquiíitos ,

para da barbaridade ; nao coníla com
oftentaçaó de ideas ; figuras

, que género de morte , fabe-fe

,

frafes , e verboíidades concerta- que depois delia tcftcmunharaó

das
,

para prova de infruftife- muitos milagres fua gloria. Gon-
ras elegâncias; fó propunha ver- tinuaô-fe na terra de fua fepul-

tura

,
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tura , fendo iiniverfal meíinha. vivera homem com privilégios

Nas memorias da índia, que, de Anjo. De fuás mortificaçoens,

ajudando-nos Deos , nos fervi- e penitencias houve fò conjeíla-

rcm de aífumpto nefte mefmo ras, entendendo-fe
,
que aquel-

Tomo , alargaremos mais apen- le taó obfervado retiro era aen-

na , fe defcubrirmos mais indi- cobrillas. Viveo aílim grangean-

vidual noticia. As que deite Pa- do o nome de grande Frade , e

dre deixou o Padre Frey Luiz defcanço em boa velhice,

de Soufa, naõ faõ mais, que a Naó foy inferior o que ad-

dc filho delta Cafa, e a de em- quirio outro filho, e iguahuente

barcarfe para a índia
,

porque bemfeitor deita Cafa , o Padre q p p^
no 7, cap. do livro 4. diz na Frey António da Natividade , António

'

fegunda parte : Foy fegundo dos que a honrou Gom a grande re- da Nati^

quatro o Padre Frey Jeronymo putaçaõ , e credito com que fe
^'«^"^*

das Chagas
y que nejia Cafa pro- efcutava no Púlpito, e afoccor-

fejjou em i. de Abril de 1^62. e reo com as crefcidas grangearias

acabado feu ejludo
, fe embarcou delle, que com maô larga dif-

para a Índia. O mais
,
que aqui pendia para o ornato da Igreja,

apontamos, fe tirou de hum aí- e gaito daSacriftia. A Gapella
fento, que fe acha no livro das mor authorizou com as duas
Profiífoens deita Cafa ; le-fe á grandes Imagens

, que nella fe

margem da do Padre Frey Je- vem de NoíTos Santos Patriar-

Tonymo , de donde também fe chás S. Francifco, e S. Domin-
tirou a memoria de que foy Lis- gos. Para a ceremonia do En-
boa fua Pátria

, para que todos terro de Seita Feira mayor fez

fe polFao gloriar de o ter por hum Sepulchro com toda a de-

natural , ou por filho , a Pátria, cencia , riqueza , ornato, e aceyo.

a Cafa, e a Provincia. Aífim grangeava com anciã , e
Foy também filho deita Ca- difpendia com grandeza incan-

O P. Fr. fa o Padre Frey Manoel do De- favel na mayor decência do cul-

^^d//
íterro ; nella naõ foy outra fua to Divino. Seguia-fe a eite o

/Imv. vida, mais que afliitencia de Co- zelo da Religião , c amor da
ro , e cella. Antes que recolhi- obfervancia das leys delia , de
do, fe lhe podia chamar fepul- que era hum perfeito modelo a

tado ; antes que callado , ima- fua vida. Naõ baitava o grande
gem do filencio , em que foy trabalho, e applicaçaõ do Pul-

taó obfervante
,
que nas horas pito para o divertir da aífiiten-

dclle fe lhe naó ouvio humapa- cia das Communidades; menos
lavra, hum aceno o explicava

,
o eítudo continuo

,
para afrou-

fe alguma lhe erapreciía. Pon- xar na auiteridade do jejum, e

tual nas Conitituiçoens , e na mortificaçoens. Conheceraó-fe

Regra, lãa, e jejum indií^enfa- melhor eítas em fua morte, a-

vel. Raras vezes, muito de pai- chando-o cingido de duas cadeas

fagem o viaõ fora da cella, ou de ferro. Eàe era o agafalho ,

do Coro, porque com Deos era e o mimo, que fazia a 80. an-

todo o feu commercio , aífim nos , de que faleceo com tanta

era a oração leu exercício coa- paz, e focego de efpirito, co-

tinuo , em outra coufa o naõ mo quem até aquella idade tra-

viaõ nunca occupado , como fe balhara para elle.
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Thomax,
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o ultimo filho defta Cafa, no. Entendeo

,
que para eíles

idigno das memorias delia , e de refpeitos , e occupaçaó , em que

que fe acha noticia , foy o Pa- fó era bem ouvido o preciíb no-

P. Fr. dre Frey Jorze de Santo Tho- me de pay fervia mais a bran-

Jorie d& niaz , Frade tanto para tudo

,

dura
, que a inteireza ; largou

que applicado primeiro aos eftu- o cargo com fete mezes de go-

dos , fahio douto , e depois a verno, e retirado ao centro da
mayores virtudes

, ( deixemme íua celia , aíTim reforçou os ri-

dizer ) fahio Santo. Nos pri- gores da penitencia , como fe fc

meiros annos cultivou as Aulas quizera vingar do tempo, em
( paíFos primeiros , em que a que o cargo

,
pelo trazer mais

Religião adeftra todos feus fi- publico , o reduzia a menos fe-

Ihos, como dellinados a eníinar vero.

com a voz , com a penna , com O lllencio perpetuo , fem fe

a vida). Sahio Frey Jorze o valer do pequeno defafogo , dif-

que fe efperava, com as gran- penfado pelos Prelados algumas
des capacidades de entendimen- horas do dia

,
para refpirar o

to, génio , e eftudo. Manda- animo do íucceílívo trabalho do
raõ-no a Coimbra ; foy bom Col- Coro , e do eítudo. Na fua cel-

legial, como feria Lente, fe o la aproveitava a licença, fallan-

animo inquieto naõ deíprezara do com os livros, a que era da-

•aquella vida, pela ter com mais do, liçao
,
que acompanhada de

liberdade. Viveo aílím alguns huma nativa agudeza , de que
annos , até que os mais maduros o dotou o Ceo , o faziaô prom-
o retirarão ás Recoletas de Azei- pto , e fácil na intelligencia do
tao, e Bemfica, com hum gene- que fe propunha, c praticava

ro de vida taõeftreita, e refor- em huma , e outra Theologia;
mada

, que antes parecia mila- difcreto , e divertido na con-

gre, que emenda da primeira, verfaçaô , em que o detinha o
No ellylo da de Bemfica poífo acafo, ou o refpeito. O jejum
ferteftemunha ocular de muito, inviolável , eftendendo os fete

porque mereci a fortuna de fer

algum tempo feu Noviço.
Eleito Prior de Bemfica ,

mezes aos mais tempo do anno.

Nas Vefperas da Senhora , dos

Apoftolos , Santos da Ordem,,
mais a piedofas importunaçoens, e todas as feitas feiras a paõ, e

e diligencias dos Religiofos da agua ; diílimulado na mefa com
Cafa

,
que a voto do feu génio, tal induftria

,
que fó a muita

natural, mas lautamente afpe- viiinhança o alcançava. O feii

TO , e defabrido
,
para hum lu- fuftento quotidiano eraó hervas,

gar, em que dócil a natureza, e legumes
,

que merecendo o
le ha de accommodar a fer mui- nome de regalo , muitas vezes

tas, para contentar a todas. Era defaboreava , lançando-lhe agua,

Frey Jorze ardente, efpiritofo, ou cinza
,
que levava em hum

duro , e defcarnado de todos papel, para a fupporem pimen-
aquelles aíFe£los , com que o ta. Nos dias mais fcílivos hof-

amor próprio coíluma agafalhar pedava hum pobre com ameta-

as piedades
,

que contempori- de da reçao , e havendo de fer

zaõ com o corpo , ou de debi- igual a partilha , fó elle íe po-
litado , ou finalmente de huma- dia queixar delia.
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A compoftura era taó nota- com os olhos ao horror do que

vcl
,
que fora da Eftante no Co- nelle via , dey com elies em ou-

ro , ou no Altar nem o mais cu- tra alfaya , naó menos eftranha,

riofo reparo lhe vio olhos aber- porque entre algumas difcipli-

tosw A gravidade mortificada
,

nas de corda
,
que fe viaó na

com que no Coro occupava a mefma alcova , ellavaô humas
íua cadeira, compungia, e ate- de ferro groíTas , e dobradas ,

morizava , tendo que aprender com agudas , c trocidas rozetas,

nelle o Noviço mais modcílo , e que naô podendo negar, que
o Religiofo mais reformado, havia pouco que tinhaõ fervido,

Era deftro no noíTo canto , e moftravaô nas pontas alguma
acompanhada efta fciencia de hu- carne

,
que compalEva devia de

ma voz chea, larga, e fonora

,

fahir por naó defamparar o fan-

era alma daquella harmonia uni- gue, de que a quiz defpojar o

fonante , mais ajudada por me- golpe. Fora o natural defte Pa-

nos artificiofa , mais para repe- dre livre, forte, e rebelde , con-

tir cultos a Deos
,

que para feíTava-o elle , e nao contente

contentar ouvidos ás creaturas. com as mais auíteridades
,
pare-

No afpero, no repetido das dif- ce que fó fiava ao rigor do] bra-

ciplinas naõ era íó penitente
, ço o trazello fogeito , e doma-

era hum infaciavel perfeguidor do , como fe aprendera , e efcu-

do feu íangue
, que defapieda- tara ao Apoftolo o confelho, e ç, «•

damente defatava , e que no o exercicio, vendo íogeitarlhe corpuT

chaÔ forviaó os tijolos , ou en- as rebeldias do corpo ás provi- meum, &
xugava a cautela

,
que nas pa- dencias do calligo. '"

^^^^^

redes nao podia fer tao ardilo- Nos últimos annos de fua djeo. i.ad

fa , ou taó advertida
,
pois ain- vida aífiftio em Setuval , Viga- Corint.

da hoje nellas acha rubricas a rio doMofteiro de S. João, de- 5* 7*

noíTa confufaó, lendo o abraza- vendo-fe ao feu zelo, religião,

do daquelle efpirito , e o inexo* e vigilância , a reforma daquel-
ravel daquelle braço. la Cafa , donde as fuás vozes

Eíie exercicio lhe levava o baftavaó para leys ; tal a opi-

tempo
,
que na noite lhe fobe- niaó, que as Religiofas tinhao

Java de Matinas , ou a oração de fua vida ! As mefmas com
até Prima , tomando raras vezes que, ( tendo para iíTo caufa )

huma hora, em que o hofpeda- fe moftrava mais defabrido , da-

va para delcançar, por colchão vaò efte teftemunho. Em nada
huma raboa nua

,
por travecei- afrouxou no eílymulo de fuaan-

ro huma caveira ; efpe61aculo tiga mortificação, e penitencia;

de que tuy teftemunha; porque fó eftimava a mayor liberdade

eftando em Cafa de Noviços para os exercidos delia. No pa-

(occupaçaó, em que por algum tio das cafas dos Religiofos o
tempo o teve a obediência ) e viaó algumas vezes de madru-
dando-mc defacautelado a chave gada em tempo defabrido, e

de fuacella,
( que tinha fora

) com a cabeça ás inclemências

para huma diligencia, efquece- delle, com os joelhos defpidos

ra a fua grande cautela o correr fobre huma pedra, antes cxta-

a cortina á alcova. Reparcy na tico, que fufpendido na oração;

calidade do leito , e fogindo aífim fe moftrava immovel com
Pare. IV, X as

'
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,

as mãos, e olhos levantados ao mo de parentes, e Convento
,

. Ceo. A anciã com que o fufpi- em que tomou o habito, pelas

rava Pátria , nao permittio ( af- guerras vivas
,
que continuava^

íim. parece, que o Ceo íe obri- entre eftas duas Coroas, Portu^

gava delia )
que fe lhe alongaf- gueza , e Caílelhana , no tempo

le mais o defterro na vida. Paf- em que o corpo , e nome defte

fon deJfta com íinaes de merecer Martyr chegou a Lisboa. Sabe-

a verdadeira , reparando-fe
,
que fe fó

, que embarcando em pior-

desde
,
que efpirou , até que o to de Hefpanha , a poucos dias

recolherão na fepultura , fe vio de viagem fe vio em poder de
fobre o telhado da fua cella hu- hum corfario de Argel , Cida-

ma pequena ave
,
que em todo de , em que começou a arraftar

aquelle tempo , nem deixou o os grilhoens de fcu cativeiro
,

eftimando-os como colares de
mayor preço , e valia , com que
queria , c difpunha o Ceo ornar

lugar, nem a harmonia.

CAPITULO XXXIII.

G

fua paciência. Era grande feu

Do Martyr Frey Jofeph de Mo- efpirito , criado nos berços da
rant. Memoria pertencente ao obfervancia , em que fe reforça-

Convento àe S Sehajliaõ de Se- ra para mais penofa lida ; nao
twuaL o atemorizava o cutelo, quç lhe

ameaçava a garganta, ib fe ti-

Rande gloria da Cafa de veífe noticia de quem era, co-

_ Setuval , efcolhella Deos mo dos exercicios em que fe

para depoílto de hum Soldado occupava , animandp os mifera-

feu, laureado já com tantos triun- veis cativos
, ( de que achou

fos , como foraõ os conflidlos ! povoadas as raafmorras ) com a

Como fe íe fizeíTem partilhas palavra , com o exemplo , affer-

entre o Ceo , e efta Cafa para vorando-os com documentos San-

que ella foífe urna em que ficaf- tos , dizendo-lhe Miífa , admi-

fe
, ( nao as cinzas , mas o cor- niftrando-lhe os Sacramentos ,

po ) e no Ceo triunfaífe Feniz foccorrendo os mais neceílíta-

o efpirito entre as felicidades dos , e reprehendendo os efque-

eternas. Crefce mais a circun- eidos, com hum taõ vivo zelo

ítancia da gloria noeílylo, com da honra de Deos, que fua mui-

que coftumamos perfilhar os Re- ta refoluçao atemorizava ainda

ligiofos na Cafa , em que eftaó a alguns infiéis
,
que tinhaó di-

fepultados
,
quando naó confta fto noticia, entendendo, que al-

da em que profeífaraõ como fi- guma Divindade o animava
;

lhos, ley
, que dá a efta de Se- conceito, que os tinha callados,

tuval a juftiça com que pode e fofridos , fendo-lhes tao fácil

chamar íílho feu ao Padre Frey o tirarlhe a vida, como ao bom
Joleph , que como a may veyo Padre o trazella arrifcada.

bufcar, com naó menos confe- Mas naó eraó fó os inimi-

Iho
,
que do Ceo. gos da Fé os que o efcutavao

Aragonês de naçaó nos a- com defagrado , e defabrimen-
M.Vr. pontão as memorias ,

que foy to, defejando-lhe eíFc cafíigo
;

Mo am ^^^ Padre, naó podendo haver os mefmos Chriftáos lho adian-

outras, aílim de fua Pátria, co- tavaó, e lhe perdiaó o refpei-

to.
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to. Soube FrcyJofeph , que hum fo humano , e Catholico ! que

moço eíquccido das obrigaçoens aquelle mefmo
, que até agora

de Chriílaó , e furdo ao ruido fe gloriava com efte nome , a-

das cadeas, que lhe lembravaó quelle mefmo
, que ate agora

a miferia em que vivia , corria pizava diíficuldades , por en-

defenfreado , e cego , a abraçar grandecello, zombava de ri fcos,

fua condemnaçaÓ em culpa abo- defconhecia aíTaltos por confer-

rninavel ; advertio-o primeiro vallo, convidava os cativos pa-

com brandura , naõ houve emen- ra as vitorias da Fe , arvoran-

da 5 recorreoá afpereza , eamea- do o feu eftandarre no meyo
ço, de que eílimulado o defati- dos foberbos, e poderofos ini-

nado delinquente, o ferio, e a- migos delle , eíTe mefmo Frey
frontou na face com hum lacri- Jofeph , criado no grémio da
lego golpe , achando-o a injuria Igreja , nutrido aos peitos da
taoVfofrido , como a culpa o ex- Religião Dominicana , doutri-

perimentara exafperado ; antes nado nas Aulas delia para per-

iiem baftou a femrazaõ , e ex- feguir, e abominar os fuperfti-

ceíTo do aggravo
,
para lhe naô ciofos , os bárbaros , os pertina-

repetir mayor beneficio, porque zes emulos da verdade Gatholi-

tendo depois noticia
,

que o ca , eíTe mefmo amanhece hum
ínefnío moço, ou convidado da dia cuberta a cabeça de hum
liberdade, ou vencido de outro mourifco turbante , abraçando
intereíTe , fe refolvia a defampa- a ley de Mafoma

, ( que até al-

iar a Fé, pofto de joelhos dian- li impugnara ) em trage , em
..te delle, lhe oíFerecia ( 'entre acçoens , em voz , em refolu-

os confeíhos
, que lhe propu- ça6 , na6 fó profeÃbr , mas de-

jnha ) a outra face
,
para que a fenfor delia. Aiegrao-fe os bar-

mefma navalha a ferilTe ; mas baros , confundem-fe os cativos^

que naõ quizeffe perder/e , antes concorre o Povo demiílura, ití^*

víjffe o que devia fazer por fua fieis , e Ghriftaos
,

perguntan-
alma

,
quando via o a que elle fe do-fe huns aos outros , e erao

expunha pela alheya. Valeo a in- as lagrimas deftes o ecco das ac-

ítancia , refgatou ao moço da- clamaçoens daquelles. Já rodea-
quella ultima miferia. vaò ao novo profitente os Ba-

Com efte defvelo , com efta xás, já o abraçavaõ os Dunas,
anciã voava Frey Jofeph nas (

preheminencias , e titulos da-

azas da fua caridade
,
prefentc quella Republica infiel

) já o fe-

em toda a occafiaõ , em que po- ftejava , e reconhecia a nobreza,

dia fervir de exemplo , de re- e já finalmente era aquelle o dia

médio , de alivio , e melhor de mais feftivo
, que podia amanhe-

conftante arrimo á Fé dos com- ccr áquella Cidade , vendo íe-

panheiros , taó arrifcada aos def- guida , e venerada de feus mef-

amparos , como perfeguida dos mos inimigos a maldita feita de
riícos. Perto de oito annos con- feu falfo Profeta,

tava o bom Padre nefte labyrin- E que mayor aíTumpto pó-
tho dedcfafocegos , caritativos, de ter o reparo, e o aíTombro I

Santos, e proveitofos. Em que defmereceo hum ho-
Mas cafo raro, venerado , mem

, que no centro do defafo-

e naó comprchendido de difcur- cego fe ellendia a tantos cora^

u:Part. IV. X ii çocns,
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çoens

,
para confervar nelles a yel aos eftimulos da culpa , e

Fé de Jelh Chrifto ? que defco- immovel ás batarias da razaô.

nhecia intereíTes pelo naô ver Já fraqueava a Fé nos difcipu-

blasfemado? que fofria injurias los, que inftruira
5 já entravao

pelo naô chorar efquecido ? que muitos na coníideraçaó , de que

com a palavra , com a vida , naõ feria de/amparar a 'verdade
,

com o trabalho , com a induftria, fegiiir ao Mefire ; ou que fó o que

confervava vivo O feu nome nos fe feguia no Mejire
^
podia ter nO"

ouvidos dos atemorizados con- me de verdade, Jd fe lhe faziao

feílbres delle? Em quemereceo intoleráveis as penfoens do cativei-

o defamparo em que cahio ? O ro
^
porque lhe hia efqueuendo o

lamentável eftado , a ultima mi- premio immortal
, que lho tinha

feria , a que chegou , e em que fuavizado. Jd começava a ter mais

fe perdeo ? Que inexcrutaveis valor no feu conceito o prefente da

os juizos de Deos ! Caminhos vida^ paffado com deleite^ e liber-

nunca trilhados da comprehen- dade
,
que hum futuro premiado

,

çaô creada

!

mas ( ?ia fua opinião ) diftante ,

- Aflím começou a foltarfe o e contingente. Quando talvez vi-

fèu defatino na mais licenciofa ria lá huma hora , em que fe re-

vida , como o que perdera o cuperajfem defmanchos de toda hu-

verdadeiro norte delia. Allim a ma vida. Affim vaciJavao os mi-

apreíTar os defencaminhados paf- feraveis Chriftãos, dando ouvi-

fos pela efcura- região da mor- dos a femelhante difcurfo , ago-

tal cegueira , fem haver defman- ra fomentado daquelle mao ex-

cho
,
que lhe naô déífe a maõ, emplo

;
quando amanheceo na

para o levar ao precipício ; taõ alma deJoleph a luz do auxilio

efquecido do caminho
,
porque foberano com tantas adividades,

até alli o trouxera a verdade ai- eefficacias, que proitrando por

lumiado da luz da razaô , arri- terra toda aquella machina, em
mado aos confelhos da Fé, que que fe hia encorpando fua re-

naô fô defconhecia o feu erro, beldia
,
poz os olhos no Ceo:,

mas culpava nos cativos de fe e os joelhos em terra , e cahin-

facrificarem á efcravidaô , poden- do-lhe groífas lagrimas dos olhos,

do taô facilmente como elle começou , como outro Paulo ,

comprar a fua liberdade , con- a facrificarfe ao que Deos dif-

vencidos ainda de feí^undo in- puzeíle. Naô ha detença : entra 7;
^í"'"^

terefle
;
porque nao lo íe livra- pelas cadeas, pelas malmorras, visfacere?

|-ia6 da miíeria , mas ainda lhe lança-fe aos pés dos cativos dif- InAftib.

pagariaô com honrofos prémios cipulos efcandalizados , e diz- ^P^cap.^,

o deixarem-na. lhes ( com mais tropel de lagri-

-:; Efte errado difcurfo, á fom- mas, que concerto de razoens)
bra da vaidade de fe ver bufca- femelhantes a eftas:

do , e aíliftido , as abundancias. Amigos Irmãos
, prezos nos

com que encontrava fervido feu ferros da barbaridade ^ mas refga-'

defejo , lhe tmhaô ocntendimen- tados com o fangue de Jefu Chri^

to prezo , nevoados os olhos
, fio

,
pizayme

,
ponde em mim vof'

adormecidos os reparos. AíEm fas plantas , como indigno de che-

páíFou algum tempo, furdo aos gar a voffos braços. Caftigucmme

brados da confçiencia , infeníi- os voffos defprezos , como incapaz

,: • de

l
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íle merecer os vojfos perdoens, nijiros defte , nem o medo da mor-

Eu foit 5 filhos y eu foii aquelle te , mrã o amor da vida , nem os ^^'"^^^
.

efcandalo da Chrifiandade
,

que Anjos , nem os Potentados , nem neque

lhe voltey as cofias , rriandome as induftrias , nem as infiancias , mors, ne-

ella nos feus braços^ Eu fou a' nem o Ceo ^ nem o abyfmo me po- ^^^ "^^^^?

quelle facrilego
,
que pondo-me o derdÕ apartar do amor de Jefu Angeli

meftuo Chrifio d pua mefa como Chrifio , arrancando-me das mãos neque

feu Sacerdote , o vendi pelo ténue a palma do triunfo com. os horro- principa-

interejfe de huma liberdade. E co- res do martyrio. Bem efiou vendo y
^^^^"]^^'

mo liberdade
, fe agora geme a- que me ameaça o figo ; mas taõ tudo , ne-

grilhoada no cativeiro do mefmo pouco acabará comigo o rigor da quepro-

demónio} Eu foti aquelle maoFra- lavareda , como com Paula o da f^"*^^"^
' potenc

de , aquelle filho rebelde
,
que def' efpada. O que vos pejfo he o con- \^q^ f^p^^

pi a candidez de ovelha do reba- felho ,
para fer mais publica efia rare a

nho Dominica <y e fuy a viver nas refoluçaÕ ^ coma a que ha de fatif- ^^^^j^^"^®

covas dos Dragoefis , e das Leo- fazer a Deos , e aos homens j ^ ^^ j^q*,^

pardos. Eu fou ; mas para que elle como o tenho offendido , ^ ^ 8.58.

vos canço ? Sou a afronta dos ha- elles efeandalizado. Indufirieme o

mens , o inimigo de Deos , o mon- voffo voto , e enfinayme vós a fer

firo da terra , o efcandalo do Ceo
,

penitente , melhor que eu a vós a

o tyranno da Fe' , o apofiata da fer Chrifiaos. Tomemos hum acor^

verdade y o Lusbel da Religião ^ o doy que me venha a fervir a mim
filho da ira , o centro da miferia. de cafiigo , aos homens de edifica-

yd o conheço ; mas por ijfo já o çaÓ ^ a eftes barbaras de afronta^

abomijio
;
jd poflo a vojfos pés o e a Deos de gloria.

confejfo ; a minha confufaÕ he o Lançaraô-fe a beijarlhe os pés

meu cafiigo
;
jd pejfo as voffas os cativos , refpondendo-lhe pri-

lagrimas
,
para medianeiras com meiro com as lagrimas

,
que eni

o Cea. Troquefe o voffo efcanda- o idioma, que correípondia ás

lo em lafiima , e mereça-vos a mi- fuás ; logo levantando a Deos
nha dor , o que defmereceo a mi- as mãos , dando-llie graças ,

nha culpa. Aqui torno a bater ás depois aíTentando o dia , e oc-t

portas da Fé , ligeiras de abrir caíiaõ mais publica
,
para con-

aos golpes da penitencia., e ás vo- fundir aquelle barb^rifmo , fo-

zes da confiffaÓ. Aqui efiaõ os berbo com a vitoria da fua ieita,

meus arrependimentos contra os e ja£lanciofo de ver a Ley de
metís defitinos y coma os de outro Chriíto debaixo dos pés dos

Pródigo. Aq'íi efiaõ as minhas profeíTores delia. Chegoufe o
lagrimas contra as minhas infide- dia decretado, efperava-o ono-
lidades ^ como as de outro Pedra, vo Soldado de Chrifto , forta-

Aqui efiuõ as minhas fogeiçoeus lecido com as armas do jejum

^

contra as minhas rebeldias , como da oração , da penitencia , ro-

as de outro Saulo. Finalmente bufto com as aíílítencias do Ef*

aqui efld. a minha vida^ para rcf- pi ri to Santo, convidado cora a

gatar a minha culpa
, fem mais protecção , c exemplo de feu

reparo
,

que fer ella huma., e el- nacional, e Irmaó no habito, S.

las tantas : ella emprego de huma Raymundo de Periafort ,
porque

. fó morte , ellas matéria de mui- no íeu dia fe oíFercceo aos olhos

tos infernos. Mas jd nem os Mi- do Mundo aquelle efpeálacu lo.

Acha-
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Achavao-fe na praça de ma- va aos feus Athletas , e Profef-

yor concurfo da Cidade o Baxá íores no Horto
,
que compraf-

Regedor, e Juiz fupremo, ou- fem os inftrumentos para o feu

tjro
,
que acabava de exercitar martyrio. ( Aflím na intelligen-

o cargo , hum Duna ,
que vai cia de Santo Ambrolio ). Naó

o meímo que Coníelheiro, a ma- rompia em menos exceíTos aquel-

vor parte do Povo, que acodia la anciã de ver contrapezada a

aos Tribunaes ,
por fer dia de fua culpa.

defpacho
,
quando rompendo in- Manda logo o Bárbaro

,
que

V trepido por entre todos o pro- retirem o Padre
, porque a fua

feíTor de Chrifto , e pollo em conftancia naó convença os Mou-
prefença do Baxá , lançando por ros , e confirme os cativos ; re-

terra o turbante
, ( demonítra- colheO'0 em hum cárcere, entra

çaô dos apoftatas de fua ley ) em praticas com elle , acha-o

levantava a voz , fegurando
,

firme ; recorre á bataria das of-

que fd a de Chrifto he a verdadeira
,

fertas ^ honras , e riquezas ; ul-

falfos os dogmas ds Mafoma^ ce- timamente apura os esforços na

gos , e enganados os fequazes de

Jua abominável feita. Accrefcen-

tando : o como o Ceo piedofo lhe

abrira os olhos para ver o defati-

%o , em que o permittira ó\ feu

de/amparo , e que jáfó as fecha- fas na campanha
,
porque fem-

ria a morte , com que o queria pre medidas com a fraqueza.

deixar fatisfeito, Naó acharão em Jofeph ,
que

das delicias , introduz no cár-

cere , e fecha na mefma cafa com
o confiante GonfeíTor duas mu-
lheres , com belleza, e defen-

voltura, armas fempre vitorio-

Vendat
tunicam

,

& cmat
gladium.

D. Am.
brofius,

Eft etiam

gladius

pationis ,

ut exuas

corpus, &
immola-
tx camis
exuviis

ematur tí-

bi corona
martyrii.

D. Am-
brof. in

cap. 22.

Lues. 1.

IO.

2 Amotinoufe o Povo , àlte-

roufe o Baxá , e ameaçando a

Frey Jofeph com femblante ac-

como outro Thomaz Angélico,

fechado na Torre com femelhan-

te inimigo , o aífugentou com
cezo , e colérico

, que fe conti- o fogo caílo
,
que lhe ardia no

nuaíTe , o queimaria vivo , lhe peito ; ou como outro Jofeph
refpondeo o Padre intrépido :

T^aÔ te cances em ameaços ^ nem

efperes de mim arrependimentos
,

( de que herdou com o nome a

pureza , e a conftancia ) pofto

em igual campanha , foube tam-

porque Je me cines queimar
^ fó te bem fugir

,
para faber vencer.

pedirey a prejfa ; e porque (e naõ Sahem do cárcere as mulhe-

dilate , ahi tens para lenha. E res com o defengano , cípalhafe

lançoulhe huma pataca. Pafmou a refiftencia de Jofeph com af-

o concurfo , fufpendeofe o Ba-

xá ,. voltavaó atónitos huns aos

outros os roftos , defamparados
de, cor fem mais vozes, que as

raudezes. Levantavaó logo os

oJJios a admirar aquelle cora-

ção , naó fó efquivo com a vi-

fombro , crefce a opinião de

fua conftancia para gloria da Fé
de Chrifto , e leva os olhos

,

ainda infiéis , ainda cegos , o
valor de hum homem, a que ne-

nhuma induftria, nenhum artifi-

cio fabe achar humano. Entra

da , mas eftranho ( nos ameaços cm receyos o Baxá , teme alFei-

do tromcnto) ao fcnfivel dana- coado o Povo, fomentado o tu-

tureza. Parece , que eftava Fr. muito , refolve arrebatado , e

Jofeph ef:utando aquelle a6lo tyranno
, que tirem a vida a

iieroiço^ H^^ Chrifto aconfelha- Frey Jofeph a fogo lento. De-
'fiíiqA feja-
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fejava-o aílim o penitente Pa- Caminhava Frey Jofeph re-

dre, porque queria huma mor- pctindo louvores a Deos, e fír-

te, que fe dilataíle em muitas, mezas da Fé
,
porque hia dar

para igualar huma culpa , em a vida
,
quando chegando-fe a

que fe incluirão todas. elle hum Chriílaõ renegado
,

levantou a maõ , e lhe te rio o
CAPITULO XXXIV. rofto com huma cruel bofetada;

ergueo o Padre os olhos , e com
Martyrio j e milagres do Venera- a boca chea de rizo, lhe paga-

vel Frey Jofeph de va o beneficio , eisque o impio,

Morant, metendo mao a hum punhal , o
atraveíFa com elle. Continuou

JA'
fahe do cárcere o Solda- o Padre o caminho , fem de-

do de Chrifto, rodeado de monftraçaô de fen timento , nem
miniftros, e algozes

, que o le- fe lhe perceberem mais vozes,

vaó com tanta cautela , e ref- que as do fangue
,
que lhe fa-

guardo , como fe elle mefmo fe hia pela boca
,
que o ferro lhe

naô oífcrecera ao patibulo , e abrira. Chamame a paciência
-^cct da-

com tal crueldade , e defabri- de Job , clamando o leu fofri- mabo
mento , como fe lho quizeraô mento á vifta de hum oppro- vim pa-

anticipar no caminho. Era em brio , mas naô fendo mais os qÍ^^*

taõ venturofo dia, como fe fo- clamores, que hum forrizo , e

ra fua a efcolha ; mas fem du- o fofri mento. Aílim chegou a Ridebo'
'

vida pareceo no Ceo Providen- emmudecida vidlima a huma opprobrío

cia
;
porque o em que abjurou a praça , em que atada a hum veftro.

ley de Mafoma , e tornou a tronco, e rodeada de fogoadli-
io/-^i5!

abraçar a de Chrifto, foy o de vo, mas aíFaftado
,
para que pou- Ambro-

hum Irmaô feu S. Raymundo
;

co a pouco a foíFe torrando , e ^^^s hic

era efte agora , em que hia dar confumindo , deu a vida pela

a vida pela Fé , de outro
,
por- Fé

,
que oíFendera , abbrevian-

que era o dia de S. Gonçalo, do a caduca para refpirar na
Naó deixa de fer ponderável

,
eterna.

le a narração nos dera liberda- Ouviofc-lhe nas horas, que Ecce ní-

de a largas reflexoens. Bafte o lhe durou o tromentos humas dcoínop-

fer fácil de inferir a gloria
, que vezes pregar a verdade, porque ^nJôlo'

quiz dar o Ceo a NoíTo Patri- morria , outras chamar a Vir- quar nec"

cha, correndo em hum, e outro gem Soberana , e piiílíma do reíponde,

dia taõ grande efpe(ílaculo por Rofario ; outras NoíFo Santo ^^..co'^-

fua conta
,
porque fe huma vez Patriarcha. Admirados os que

fe vio hum filho feu convidando claramente o ouvirão , de que
a outro para o confliòlo, em ou- o fogo, que lhe creftava o cor-

tra fe vio outro animando o po , lhe perdoaífe aos beiços,

mefmo para o triunfo; e eíTe o e o fumo, que tinha fepultado,

glorioío objeílo de feus olhos

,

lhe naô embaraçaíTe a refpira-

ao mefmo tempo na terra ven- çaô. Teftemunharaô-no m.uitos

cendo a campanha , no Ceo cativos
,
que aíliitiraô á execu-

empunhando a palma. Mas ma- çaô tyranna , e viraô , e nota-

yores circunftancias nos chamaô raô as mini mas circunftancias

nefte efpedlaculo. delia , requeridos , e examina-

dos

VltllS.
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dos dos Religiofos deita Cafa tendo a Villa mais acçaõ para per-

de Setiival , a que concorriao tender
,
que a vcnturofa contin-

a viíitar o corpo de feuMeílre^ genciadevir defembarcar nella

;

e feu companheiro ( agora na contentoufe com o intereíTe de

íiia Fé feu advogado. )
que ficando em nolTa Cafa, a

Chegado o corpo aefteRey- tinha de portas adentro da fua.

no (
permittindo o Ceo

,
que Foy-nos concedido o corpo,

hum cativo o tiraíTe do lugar mandando , a inftancia noíTa , o
do tromento , o efcondeíTe , e Cabido de Lisboa a reconhecei-

finalmente com todo o íegredo lo , e authenticar os milagres ,

o trouxefle diflimulado em hum que delle íe efpalhavaõ
,
pelo

envoltório de laa , c roupa , a Doutor Vicente Feyo Cabral

,

que perdoou a lofpeita ) na oc- Vigário Geral defte Arcebifpa-

cafiaõ da redempçaó de alguns do, e o Notário Apoílolico Pe-

cativos , que com a fua embar- dro Coelho Ferreira. Aíliílirao

caçaõ vieraõ bufcar o porto de teftemunhas
,
que acompanharão

Setuval ,
pelos annos de 1646. o Martyr no cativeiro , outras

foy igual o alvoroço ás diífen- das benificiadas por fua inter-

çoens , e tumulto em que fe di- ceífaô ; mas quiz o Ceo
, que

vidio o Povo. Concorrerão os correífem por fua conta as pri-

Clerigos
,
que havia na Villa

,
meiras ^ e viraõ-fe três maravi-

com o feu Vigário da Vara
;

lhas. Foy huma, que ao defco-

concorrcrao os Vereadores da briríe o envoltório em que vi-

Camara ; argumentava© eftes
,

nha o corpo, feencheo tudo de
que lhe pertencia

,
por defem- hum fuaviífimo cheiro

,
percebi-

barcar no feu porto ; os outros do de todos , e íeguido de la-

que a elles
, por ferem feme- grimas ^ e louvores a Deos,

Ibantes theíouros dos depofitos Outra, que appareceo o corpo

do Arcebifpado , de que o Vi- inteiro , fendo o fogo capaz de
gario da Vara era Miniftro; to- o ter reduzido a cinza, e quan-

dos queriaó ter juíliça ; trocou- do nao a todo , a alguma parte,

fe a devoção em contenda. En- Outra, que fendo o fogo, e o
rraraô os noíTos Religiofos do fumo tanto , e tao contmuado

,

Convento da mcfma Villa, pe- appareceo o corpo com a fua

diaõ , mais aventajados , fcm alvura , e cor natural , naò de-

controverfia, mas proteftavaó os negrida, e desfigurada como fe

outros dous partidos , huns
,
que entendia.

fe déíTe noticia ao Defembargo Provou bem o Ceo; porque

do Paço, outros ao Cabido, to- eftes três foraó os argumentos,
mando-fe com maduro confelho o que tcftemunharaô a verdade do
expediente, de que fe depofitaífe Lenho Santo , em que padeceo
o corpo no Palácio de Dom Pc- Chrifto Senhor NoíTo , duvidan-

dro de Lancaílro , filho do Du- do-fe, que foíTe verdadeira bu-

que de Aveiro, eleito Arcebif- ma parte delle , que havia na
po de Braga. Conheceofe final- Sé de Sevilha. Contao-no aííím

mente a noíTa juftiça , como de as Fliftorias de Hefpanha. Ac- 7['^'

pertendentes do corpo de hum dendeofe hum grande brazeiro, pan.*

Religiofo, ainda que peregrino lançoufe nelle a parte do ma-
^mnaçaó irmaó no habito, naó deiro Santo, e eílando entre vi-«

vas

Hí.

Hif.

c. 4.
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fas brazas , e lavaredas

,
pelo Mas tinha grande direito a

grande efpaço em que fe ceie- efte thefouro o cativo
, que o

brou huma MiíTa de Pontifical, trouxers a efte Reyno com dif-

continuou em exhalar fuaviífimas pendio,com induítria , com tra-

fragrancías , e naô fó fe naó re- balho ; recompenfaraÔ-lhe tudo

duzio a cinzas , mas fahio com os Religiofos defte Convento
o raelmo luftre

, ( e mais aven- com maõ larga , como os que
tajado ) com que entrara no fo- reconheciaô ineftimavel a fua

go. Semelhantes prodígios quiz grangearia. Da doação
,
que o

o Ceo
,

que authenticaíTem a dito cativo fez do corpo ao Con-
verdade de que aquelle era o vento , fe guarda no feu Carto-

corpo doMartyr, ou o ouroef- rio hum papel, de que tiramos

colhido, que o Ceo examinara no o treslado
, que lançamos aqui

fogo , e agora ( por permiíFao para mayor clareza da poíTepa-

fua ) enriquecia efte Convento, cifica em que eílá efta Cafa,

eícoihido para feu depolito.

Digo eu Sehajllao de Oliveira , natural de Cajlelh

Viegas , termo de Coimbra , que vindo do cativeiro , trou-\

xe o corpo do hemaventurado Mejire Frey Jofeph de Mo"
rant , da Ordem do Patriarcha S, Domingos , o qual

corpo de prefente ejlá em poder do Senhor Dom Pedro de

Lancajlro , e pela prefente faço doação do dito corpo aosf

Padres do Convento de S. SebaJliaÕ de Setuval ^ da Orf^

dem de S. Domingos , com obrigação de que os ditos

Padres , em recompenfa dos ditos gaflos , que tenho feito

com o dito corpo , tirarão por toda ejla Villa a efmola ,

a qual 7ne derao para remédio , e ajudar humas orfans

minhas irmaas ; e além diflo os ditos Padres fe me obri-

garão a dar afua efmola em toda a largueza , e pofjibili-

dade que poderem j e além diflo fe derao por obrigados a
me darem carta para todos os Conventos de fua Ordem ,

por donde pajfar ^ que efliverem nefle Rejno ^ me darem

efmola , e ma pedirem nas Villas , ou Cidades , em que

os ditos Conventos efliverem ; e para ajjim o manter j

desde logo lhe faço a dita doação de todo , e qualquer di-^

reito , que tenho no dito corpo ; e para ajflm manter mais
o fobredito , nao quero fer ouvido em juizo , nem fora
delle

5 Jem primeiro depofitar o dito corpo no dito Con-
vento ; e por aJflm pajfar na verdade ^ e eu naofaber ef
crever , roguei a Manoel Pires ^ que efle por mim fizejfe y

Paít. IV. Y ^
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€ como tefiemunha ajjlnajfe , e com más tejlemimhas
5 qm

m prefente eflavao. Luiz Rodrigues zn João Gomes ^
António Jorze :=j Domingos Teixeira :=í . E ajjlnou o

Padre fuperior Tigario in capite do dito Convento Fr.

Domingos do Efpirito Santo , com os mais Padres do

Convento , abaixo afinados. Feito efte conhecimento no di^

to Convento de S. Domingos em d. de Julho de \6j^6.

Collocoiife o corpo na Ca*
pella mor, abrindo-fe na pare-

de da parte do Evangelho hum
capaciílimo arco , com vao ca-

paz de recolher hiima caixa de

pao preto
, ( depoílto do cor-

po ) guardada de grades do
mefmo , que tomao a largura

do arco. Cobre toda a parede
do nicho hum quadro , em que
íe vê o Martyr, e todas as cir-

cunftancias do martyrio , com
toda a viveza , c alma, que fe

permitte á pintura ; obra toda

devida á devoção , e difpendio

de Dom Pedro de Lancaftro.

Nefte íitio , e nefte culto o buf-

ca , e venera ainda hoje a de-

voção do Povo , fem que a po-

breza religiofa ache braço
, que

a ajude a levantar mais avulta-

do maufoleo áquellas veneráveis

cinzas, ou áquelle Feniz
, que

refpeitado da fogueira , defcan-

ça inteiro em taõ pequena urna

;

mas o que lhe falta a efta de
porfidos , e jafpes , fe melhora
de prodígios, e vozes, com que
os feus milagras recomendaõ as

fuás veneraçoens , e condemnaó
as noíTas eícacezes.

Authenticarao-fc muitos
,

que a noíFa omiífaõ efqueceo na
mao do Notário Pedro Coelho
Ferreira, fuccedidosj naó fó em
Setuval , e todo feu contorno,
mas em todo efte Reyno , e no
do Algarve , adonde reconhece-

rão por univerfal meíinha a laa

,

em que eftivera , e chegara a

efta Yilla efcondido o corpo do
Venerável Martyr. Achamos de
tanto

,
que fe perdeo , a eícaça

memoria de que nem o mefmo
defcuido pôde fer fepultura. Em
Setuval, de Maria Gomes, mu-
lher de Mathias Simaõ ; na mef-
ma Villa Urfula Vaz

; Joaõ Ma-
chado , na mefma ; de todos

eftes conftou que ficarão livres

repentinamente de enfermida-

des , de dores , de achaques j

quando defconfiados de remé-
dios, recorreo a fua fé ás relí-

quias defte Martyr. Teftemu-
nha-o de íi o Padre Francifco

Lopes Pintado : e lançaremos

aqui huma Certidão fua
,
pou-

pando-nos outras
,
que em feme-

Ihante , ou igual cafo teftificao

o mefmo, e he a feguinte:

Ceni-
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Certifico eu o Padre Francifco Lopes Pintado 5

Clérigo de Mijja , do habito de S, Pedro y morador em

a Cidade de Lisboa^ que fendo em 14. defle frefente ju-
lho 5 eflando eu de humas terçans muito enfermo ^ fan-

grado nove vezes , nao tendo fedido a Deos , fiem a San-

to algum 5 me livrajfe de tanto mal , como havia muitos

tempos padecia , por ter poflo em as mãos de Deos minha

melhoria , dizendo-lhe me déffe paciência , para por feu

amor fofrer as penas que padecia j e fendo em o dito dia j

e mez acima dito , eflando padecendo a terçaa , me vejo

como por infpiraçaÕ que , fe queria alca?tçar faude , a te-

ria de Deos por intercejfao de hum Santo Martjr , cujo

corpo havia poucos dias tinha chegado a Setuval j e com

efla féy e grande affeSío da alma me encomendey áDeos ^

que por virtude , e intercejfao daquelle Santo , me quizef-

fe livrar do que padecia , promettendo , fe affim foffe , ir

â fua Santa Cafa^ onde foffe poflo ^ e darlhe as graças ^

e dizerlhe buma Miffa ; e acabada efla petição , fenti lo-

go em o mefmo inflante que o mal^ que tinha 5 fe foj^ e

fiquei livre da terçaa^ que padecia , e das mais ^ que me
podiao vir ate hoje , e affim para honra de Deos , gloria

do Santo y e devoção de feus devotos , mandej paffar , e

affiney efla CertidaS , em que afirmo paffar tudo o acima

efcrito na verdade in verbo Sacerdotis, em Lisboa a 11.

de Julho de 1646 annos.

O Padre Francifco Lopes Pintado.

Part, IV. y ii CA-
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lho, ( fem que a cinza dos an-

CAPITULO XXXV. nos tiveíTe íepultado oardimen-
to dos brios : ) NaÕ fe admire ,

Do Padre Frey Domingos do Ro- IrmaÕ
^
porque os Condes àeVimio-

farto no fectilo Dom Luiz de fo nunca fouberao fugir. Eíle foy

Portítfral , terceiro Conde de: na primeira milícia : logo o ve-

Vimiof(/y filho do Convento de jemos na fcgunda.

Almada. Foy íeii pay Dom AíFonfo de
J^ortugal, II. Conde deVimio-

Arece, que foy bençaô par- fo, a quem Dom Luiz. acompa-

ticular, com que noífo Pa- nhou. íervindo , e militando ,

triarcha quiz enriqueceres Clau-

ftros fagrados de fua Religião,

aquella Santa emulação , com
que o mais efcolhido da nobre-

za da Ghriftandade veyo povoai-

los. Ou leria incentivo , com

pay , e filho , com elRey Dom
Sebaíliaõ na lamentável campa-

nha de Africa , fepultura fatal

da nobreza Lufitana. Ficou rio

combate cativo Dom Luiz , mor-

to feu pay. Reílituio-o á Pátria

que íuas illuftres qualidades fou- groíFo refgate ; entrou por ella

beraõ inclinar as mayores , íqw- taõ grande difcipulo dos traba-

do fua nobreza huma perfuaíiva lhos
,
que jpodia fer o concerta-

circunítanciâ no exemplo de fua do de fua vida regra dos que

vida. Aílim vemos fempre até qúizeírem juítiíícar a fua. Mas
efte viíinho feculo , que alcan- neceífitava fua Cafa de fua pef-

çanios , e efpecialmente neíla foa, como herdeiro della^eem
Província, abraçada, e perten- a idade, que pedia o eftadoem

dida a mortalha Dommícana de que fe achava, attenuâda* da fun*

peíFoas notáveis y>e\dignasAde çaó, que precedera. Hoiíve de
íingiilar memoria. Occupe-noà ceder á razaõ , facrificando. p
agora merecidamente eíla o Con- gofto

, que fó o chamava a yeíiir

de de Vimiofo Dorii Luiz de,, huma mortalha , antiga voçaçaÒ

Portugal , aíTaz conhecido por- ftia
,
porquê* de poucos aninos

fua nobreza
, ( entre as mais defamparando flia Cafa , em que

efclarecidas defte Reyno, como deixava os mimos de morgado,
tronco Real , e antiga defcen- entrara pelos eftreitos Clauftros

dencia da Sereníílima Gafa de da Arrábida ,
pedindo aquelle

Bragança) e igualmente por fua ..fanto burel, para nelle acabar

peííba , ornada de capacidades a vida, que efcaçamente princi-

grandes, e deftra em huma , e

outra milícia
, primeiro na do

Mundo , depois na de Chrifto.

Na primeira o teftemunhavaó
as feridas, de que tinha femea-

do o corpo , curando-fe ainda

depois de Religiofo , e já ve-

piava.

Embaraça raò-lhe então os

Condes feus pays a refoluçaô ,

que agora lhe divertia também
o preciío de confervar a Cafa á

fua familia. Cafou com Dona
Joanna de Mendonça , filha de

lho, de algumas delias, que lhe Dom Fernando de Caftro,Con-
duraraô com a vida .Admirava- de do Bafto , de que teve filhos,

fe hum Religiofo Leigo
,
que e filhas. Entrado já em dias ,

caritativamente lhe affiftia á cu- fentio, que fe hiaó animando á

ra: a que refpondeo o bom ve- lavareda aquellás faifcas de vo-

jÉÉI
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caça6, que guardara fempre na as dividas delia; e tomou oha-

alma. Fomentava-as o reforma- bito ta6 fatisfeito , como o que

do de Tua vida , adonde eraó tinha achado induftria para come-

continuo fopro ,
que as defper- çar naquelles annos huma vida.

tava , as horas
,
que còfturaava Mandaraó-no os Prelados para o

tomar todos os dias , retirando-

fe no feu Oratório a tratar com
Deos as importâncias de feu ef-

pirito. Ateara o Ceo o mefmo
fogo no da GondaíTa ; difpuze-

raó ambos recolherfe em Glau-

fura
,

precedeo voluntário di-

vorcio , vencidos taô multipli-

cados embaraços ,.como fe lhe

quizeraó igualar os defejos. Ani-

mava a heróica refoluçaõ defteso

Convento de S. Paulo de Alma-
da , adonde paíTou o noviciado,

e profeíTou com tanto gofto da-

quelle eílado , como o dos que

viaõ correr iielle huma idade

decrépita ao mefmo . paíTo com
a juvenil , nao voando menos
para bufcar em Chf ifto o exem-
plar mortificado , os cançados

paífos de Pedro
, que os vigoro-

Curre-

bant au-

tem duo

fos de Joaõ ; ainda que depois

Venerável Padre Meftre Frey prevalecerão eftes áquelles.

Joaó de Portugal , irmão do Aífim era Frey Domingos do fimul.

Conde, ( de que já dêmos lar- Rofario, ( que por efte trocou í^^"*^®

ga noticia ) com fua direção fè o nome de Dom Liiz de Portu-

gal ) aílim era prompto no fe-

quito das Communidadés,' aílírrt

ligeiro, e adiantado no ferviço

da Cafa, como fe 05 defejos lhe

difpoz a fundação da illuítre

Recoleta do Sacramento
,

pri-

meiro voto . dos Condes. Nella

fe recolheo a Condefla , ventu-

rofa Feniz
,
que no mefmo Al- fizeraõ efquecer os annos. Já

tar, que levantou aos rayos do profeífo , fe paíToit a Évora
,

mas taó cortado, aflim do rigor

da nova vida , cóno do ipáo

trato
,
que lhe tinha prececfidò

nella
,
que os Pfeladoí o d'ifpen^

faraó daquelles rigofej
,
que lhe

podiaõ dobrar os achas|ue&. No

Sol na penitente urna , íoube

facrificarfe obediente viftima ,

emprego, em que alargaremos

maisapenna, efcrevendo a fun-

dação daqueila Cafa.

Retiroufe o Conde á dç
Bemfica, que era entaõ os olhos trato de fua peflba era o maia
da obfervancia ,: adonde efteve pobre , o mais humilde; na coni-

algum tempo em'habitos de fecu- municaçaô affavel , e alegre ;

larye exercicios de Religiofo
, nos achaques, e adverfidadcs fo-

afSítindo a Coro ^ e OificiosDi- frido ,'e conftante ; nas difpo-

vinos , como o mais reformado, íiçoens dós Prelados prompto,
em quanto fe liquidavaó os em- e obediente ; e taô amante da
baraço^ de 'dividas

,
que havia

na Gafa. Más naó íbfria vaga-

res 'feu eípirito, achando-fe já

obfervancia Religiofa ,-qué to-

do era anciãs de dilatalla ; entre

eftas o apanhou a morte, e paf-

fou a melhor viçla. Le-fe a fuaem anrtós
,
que nao permittiao

muita efpera , :é;jem que podia epilogada em hum grande rúâT-

anticíparfc a morte adarlhe ou- more, qiielhe cobre a fe.pultli-

trá mortalha ,' que vicíTe a fer
'~

- _ ^

ley , e naó efcolha. Acabou com
Dom Affofifo, filho, a quem vi-

nha^ Oápi Cafa.
,

que - fe -obrigaíTe

ra. He efte o Epitáfio :
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P. Frater Dominicus de Rofario , idem in faculo Dom-
nus Ludovicus de Portugal ^ Comes Vimiofenfis -y una

cum uxore Comitijja Domna Joanna de Mendonça ^

illo confenfu animorum , quo pie vixerant , Religio-

ni Pradicatorum fe devovit , tandem anno fua ata-

tis 82. ah ortu Chrijli 1637. die JuUi 30. óptima

memoria confecratus , pJacidiJfíme ohiit , virtutum

omnium monumentis ornatus 5 tum vero pracipuis

obedientia , paupertatis , religionis, zeli ^ charita-

tis , & humilitatis , quibusJingulariter fioruit ; qui-

que vivens Je confepeliverat faculò^ hic defunSius in

tumulo feliciter vivit Deo,

CAPITULO XXXVI. bem as obrigaçoens do Pulpi-

to, nao empregava com menos

Do Mejire Frey Fernando Soeiro ,
acerto as grangearias delle. Ho-

Jilho defle Convento de Almada
'^

je fe vem muitos do feu zelo

e de alguns Religiofos , filhos em empregos
,
que igualmente

defta Província , de que fe du- pediaó poíTes , como coração

'uida^ ou ignora a Cafa, grandiofo , e devoto ; allím o

moftra a obra do fepulcíiro
, ( que

Ao roubemos a efta Cafa em S. Domingos de Lisboa man-

de Almada a gloria de dou lavrar para Quinta Feira

hum filho benemérito deita me- Mayor ) fabrica fempre admira-

U.Vr, n^oria
,, coraofoy o Meílre Frey da pela matéria

,
por fer tudo

Vernando Fernando Soeiro , Pregador dei- prata , agora mais
,
por reduzi-

Soeire. Rey Dom Joaô IV. , e grande da a melhor forma , em que fe

Pregador, porque o reformado vê avultada em preço, e archi-

de fua vida era ,0 primeiro con- textura; para o que deixou hum
ceito

,
que delle percebia o feu juro

,
que vay íervindo para q

auditório ; aílím eraó os feus augmento , e ficará depois para

Sermoens huns brados
, que fa- confervallo. Aílím o defvelava

ziaó eceo no efpirito , taô fora o levantar throno ao Rey dos

de contentar a curioíidade, que Reys no dia, em que a piedade

fempre fahia de o ouvir a com- Catholica lhe dobra o joelho

punção. Eftas circunftancias o pelas reprefentaçoens de abati-

faziao aceito áquelle Monarcha, do. Coração , em que fe medi-

que pezava bem o como naó po- tavaó eftes cultos para Deos

,

dia fer o Púlpito Cadeira de bem fe pode fuppor que nao

oftentaçoens , de facúndia , e admittia outro cuidado mais ,

Rhetorica, mas de doutrina, e que o de fervillo. Gonfirmava-o

penitencia. Mas fe o Meftre aílím a reforma, e obfervancia,

Frey Fernando desempenhava em que continuou, até a morte

,

que

N
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que -deixou a todos compungi-

dos , como fua vida doutrina-

dos. Faleceo cm S. Domingos
de Lisboa pelos annos de 1674.

Até aqui as memorias
,
que

pode dcfenterrar a diligencia
,

eindiiftriada fepiiltura, da omif-

fao , e efquecimento, que favo-

recido dos annos , fe faria fe-

nhor de mayores aílumptos, que

devendo fello á noíTa efcritura

,

ficaò para a noíTa magoa. Mas
aliviefe de algum modo eíta ,

dando aqui lugar a alguns Re-
ligiofos , a que fe ignora , ou
duvida a Cafa , de que faó fi-

lhos 5 e feja o primeiro o Pa-

P. Fr. dre Frey António Coutinho
,

Antojno CommiíFario do Santo Officio ,

Coutinho. ilJuftre por nafcimento
,
que lhe

deu o appellido , celebre pelo

grande talento , com que enchia

o Púlpito 5 de que faõ boas te-

ftemunhas as Imprenfas , que lhe

confervaraó algumas memorias,

naó fó em Sermoens avulfos
,

mas em três tomos grandes pre-

dicativos , a que intitulou Prom-
ptuario efpiritiial das mais prin-:

cipaes fejias dos Santos^ e da Se-

nhora. Naõ defconheceo a Pro-

víncia a fua capacidade , ainda

para outros empregos
,
que al-

gumas vezes o contou entre os

feus Prelados.

Merecerão a mefma lem-

brança os Religiofos íeguintes:

O UVr. ^ Meftre Frey Thomaz Aranha,
. Thomax ( a que alguma tradição faz fi-

I

Aranha, j^q de Coimbra )
grande talen-

I

to para tudo , e em qualquer

emprego parecia que eftava to-

do. Repartia-o com felicidade

entre a Cadeira , e o Púlpito.

Foy dotado de rara erudição

;

ainda mayor a fermofura, a vi-

veza , a graça com que ufava

delia. Honrou a eftampa com
repetidos trabalhos de feu eílu-

Cap. XXXVI. 175'
do. Efcutaõ-fe ainda hoje fuás

memorias com agrado.

O Padre Frey Domingos da
AíFumpçaõ , de vida exemplar.

A experiência, que fe tinha del-

ia , o levou a Meftre de Novi-
ços no Convento de S. Domin-
gos de Lisboa , naó menos ao

Bifpado de Santo Thomé
, para

que o inculcou fua opinião , e

em que o collocou a dos que
entendiao bem

, que taes luga-

res querem quem vá levar dou-
trina , e naó quem vá bufcar

honra. Nem o arrifcado do cli-

ma o divertio da jornada ; an-

tes defprezou a vida, por paf-

far a defcobrir áquellas ovelhas

o caminho da eterna.

Entre também nefte numero
o Meftre Frey Vicente Pereira,

grande Theologo em huma , e
outra Theologia , Myftica , e

Efcholaftica. Na primeira fervio

de exemplo , na fegunda de Orá-
culo. Suas grandes letras aftaz

reconhecidas o collocaraó no ze-

nith delias, lendo a Cadeira de

Prima na Univeríidade deCoim-j

bra , fendo nella o terceiro nos^

Lentes da Ordem, e o primei-^.

ro
,

que a poífuio depois que
nos foy dada de propriedade

por Filippe IL em Portugal

,

in. em o refto de Hefpanha.

Fez elRey a mercê á Religião

em 23. de Outubro de 1615'. ,

Mereça-nos a mefma memo-
ria o Meftre Frey Diogo Artur,

porque, ainda queHibernio , o
perfilhou efta Provincia , a que
o trouxe o grande brado de íuas

letras a occupar a mefma Ca-
deira de Prima , lugar

,
que en-^

cheo depois dos Meftres Frey
António da Refurreiçaó , que
foy Bifpo de Angra, e Frey An-
dré de Santo Thomaz , de que

já em feus lugares fica noticia

mais

O P. Fr;

Domin.
gos da
AJJunu
pçaõt
Bijpo*

O M.Fr,
Vicents

Pírsira.

Fernan«
des in

confere.

Pracdic,

O M.Fr,
Díog-o

Artur*
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tnais individual. Foy promovi- hiftoriarj em que muitas vezes

do á Cadeira oMeftre Fr. Dio- fe pôde defejar femelhante cla-

go no anno de 1Ó37. e nella reza nos fucceíTos da Provinda,

continuou até o de 1646. em accrefcendo o dar aíTim lugar a

que foy apofentado por elRey fogeitos
,
que o naõ defmere-

Dom Joaó o IV com cento e cem para a ennobrecer , como
dez mil reis de tença. Aflím o tiverao para a governar. Go-
veyo a Religião a poffuir a dita nhecerfehaõ na reflexão

,
que fi-

Cadeira desde que foy inílitui- zermos na ferie
,
que he a fe-

da por elRey Dom João o III. guinte.

ém Coimbra, no anno de 1534. O ultimo Provincial
,
que

até o preíente fucceíUvamente
,

aponta o Padre Frey Luiz de

fem mais interrupção, que a de Soufa , eleito em S. Domingos
hum pouco de tempo , que a leu de Lisboa por Mayo de 1612.

em huma vacatura o Padre Me-^ foy o Padre Frey Agoftinho de

ftre Francifco Soares Granaten- Soufa, illuftre por nafcimento
,

fe , da Companhia de Jefus. e taô conhecido por capacida-

Occupava nefte mefmo tem- des de prudência, e reforma
,

po a Cadeira de Prima de Ef- que fe lhe commetteo a dos Pa-

critura o Meftre Frey Jorze Pi- dres Loyos da Congregação de

nheiro, fogei to grande, queella S.Joaó Evangelifta pelos annos

Provinciareconheceo Provincial, de 162^. Governou os feus 4.

€ a Inquiíiçaó de Coimbra De- annos.

putado. Em huma, e outra Ca- Em 1616. feito Capitulo em
deira fe fufpenderaõ eftes Pa- Bemfica , foy eleito o Meitre
dres peia perplexaõ

, que hou- Frey Thomaz de Brito
, que de-

ve em huma propoíla , de que pois morreo em Évora Deputa-
fe devia efperar a refoluçao do do do Santo OiEcio. Preíidio

Geral
;
que dilatando-fe alguns nefte Capitulo hum Religiofo

annos, deraó os noíTos Monar- Caílelhano
,
por nome FVey Ago-

chas a fubftituiçaó da Cadeira ítinho, por mandado do Reve-
de Prima a outras Religioens

,

rendiíÉmo Frey Serafino Sico.

em que naõ duvido que as le- Governou os 4". annos.

Em 1620. lendo o Capicu-

Seri'^ dos

Provin-
ciais , (JU^

governa-

rão efia

Provin-
da defdâ-

os annos

de 16 1-^.

até opre^

fenu d&

lo em Santarém , foy eleito o

Meftre Frey Diogo Ferreira
,

ou Baralho , Confultor do San-

tras fariaô igual juftiça , a naó
fer efta toda noffa.

Temos dado fim com efte

primeiro livro ás noticias dos
Religiofos, que nefta Provincia to Oíficio. Govcnou os quatro

. .*,; p nos executarão a eíta memoria
,

annos.

,-, authorizando-a com ella : mas Em 1624. tornando aferem
como o Padre Frey Luiz de Santarém o Capitulo , foy clei-

Soufa na fegunda , e terceira to o Meftre Frey António Tar-
Parte , a que fe fegue a que eP rique , Deputado do Santo Of-
crevemos , faz liíta dos Pro- ficio. ( viíitava neífe tempo efta

vinciaes
,
que tinhaõ governado Provincia o Meftre Frey Do-

âté o anno, em que fufpendeo mingos Pimentel, Caftelhano
,

a penna ,
que foy o de 161 3. da Cafa dos Condes de Bena-

ferá razaò que naó faltemos a vente
,
que depois foy Bifpo de

efta circunftancia , e eílylo de Córdova , Arcebiípo de Sevi-

lha,
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lha , e ultimamente Cardeal da

Igreja Romana, feito pela San-

tidade de Innocio X» no anno

de i6^z. ) Governou os quatro

annos.

Em 1628. celebrando-íe Ca-

pitulo em S. Domingos de Lis-

boa , foy eleito o Meftre Frey

Manoel Telles, que governou até

22. de Dezembro de 163 1.porque

entaó o tiraVaõ para Arcebifpo

de Goa. PaíTou a Caftella a dar

as graças a elRey. Sagrou-oem
Santo Domingo el Real Dom
Joaó Manoel, Bifpo de Coim-
bra

, que entaõ fe achou na Cor-

te de Madrid. Já apontamos em
feu lugar , como o Arcebifpo fa-

leceo na viagem.

Em 22. de Dezembro de

1631. tornando a celebrar-fe Ca-

pitulo em Lisboa , foy eleito

Frey Francifco de Sottomayor,

Caftelhano ,
que ao prefente aíE*

ftia em Caftella; anticipoufe-Jhe

a morte á poíTe do cargo. Preíi-

dio nefta eleição Frey Pedro
Manrique de Eneftrofa Caílelha-

no, por ordem do Reverendif-
íimo Rodulto. Parece, quenaó
approvou o Ceo , nem devia ap-

provar eleição , em que o po-

der de Caftella , ou a ambição
favorecida delle , fe introduzio

a ufurpar a prefidencia , e a pre-

lazia , em prejuizo, e aggravo
dos fogeitos grandes

,
que nefta

Província tinhao juftiça para hu-

ma coufa , e outra. Mas veyo

a reítituirfe-lhe o governo , fi-

cando por morte do Provincial

eleito na maó de Frey Agofti-

nho de Soufa , como Prior de
Lisboa

,
que de prefente era,

Gafa , em que eftava aílignado o
Capitulo futuro. Afllm gover-

nou Frey Agoftinho, como Vi-

gário Geral, até 28. de Janeiro
de 1634.

Part. IV.

Cap. XXXVI Í77
Celebroufe Capitulo no mef-

mo Convento de Lisboa em 284

de Janeiro de 1634. e fahio elei-

to o Meftre Frey Jorze Pinhei-

ro
, peífoa de grande nome ^ que

occupou a Cadeira de Prima de
Efcritura na Univeríidade de
Coimbra , e foy Deputado do
Santo Officio. Governou três

annos até MayO de 1637.
Em 1637. elegerão em LiA

boa o Venerável Padre Meftre
Frey Joaó de Vafconcellos , dò
Confelho Geral do Santo Oífi-

cio , Pregador delRey. ( já fuá

vida nos deu nefte livro aíTum-

pto % larga efcritura ) Aíliftia

entaõ na Corte de Madrid com
importâncias do Santo Oificio.

Governou quatro annos.

Em i64i.foy eleito emLif-
boa o Meftre Frey Álvaro de
Caftro, Deputado do Santo Of-
ficio

,
que governou os quatro

annos.

Em 1Ó45'. celebrando-fe o
Capitulo cm Lisboa, aíliftiopor

Preíidenté da eleição ,
por com-

miftaõ efpecial do Meftre Geral

Frey Thomaz Turco, o Meftre

Frey Domingos do Rofario ^

Hibernio ; vieraó do mefmo Re-
verendiílimo três apontados , fem
excluíiva. ForaõoM. Fr.Manoel
Rebello, o Meftre Frey Pedro
deMagalhaens, e o Meftre Frey
Fernando da Encarnação , fogei-

tos de grande reputação na Pro-

vinda, ( dos dous últimos fize-

mos já mais larga memoria )

mas foy a eleição fora dos apon-
tados , em Frey Ignacio de S»

Payo. Houve erro fobre o el-

crutinio ; convocarão outra vez
a Capitulo, naó fe achou nelle

o Preíidenté Hibernio ( que até

entaó fora Vifitador defta Pro-

víncia ) nem o Efcrutador mais

antigo, que era o Meftre Frey

Z Ma-
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Manoel Rebello. Fez-fe a elei- e Santa Cruz. Já crefcido
, ( ti-

ção no mefmo Frey Ignacio
, nha entaó acabado o governo de

que remettida ao Geral , a ,an- Tangere ) o trouxe à Religião

nulloii, e reíolvendo em confe- hum fmgular alFedo, com que

lho que cftava devoluta a íi 5 infti- abraçou as pençoens delia; mas

tuio Provincial da Proviucia ao naõ lhe valeo o Sagrado a que
Prefentado Frey Maurício da fogio

, que lá foy perfeguido

Cruz. Tomou polFe em Janeiro fcu prcftimo, de quem fiava del-

de 1646. governando no tempo, le a felicidade de acertar em tu-

que mediou , Frey Agoftinho do , mandando-o elPvey Dom
de Soufa , com poderes

,
que lhe Joaõ o IV. por Embaixador a

deu o Vice Colleitor Jeronymo Hollanda. Nao era menos o co-

Batallino. nhecimento , e experiência
,
que

Em Abril de 1649. dividi- tinha de fua madureza a Pro-

do o Capitulo , fahiraõ duas elei- vincia ; eftás as adherencias
,

çoens ; naô tiveraó valor \ ca- que o levarão a Prelado delia,

çou-as o Preíidente Geral de to- Governou quatro annos , e fale-

da a Ordem , o Meítre Frey Ni- ceo já muy entrado nelles. Tem
Gulao Rodulfo, promovido a efte fepultura em Bemfica, na Via
lugar, { por morte do Meítre Sacra

,
que corre do Capitulo

Geral Frey Thomaz Turco ) para o Coro. Deveo i penna do
pelo Papa Innocencio X. de què Meítre Frey Domingos de San-

impetrou Breve para inftituif to Thomaz o epitáfio, taò me-
Provincial

,
que foy o Meftre recido como do Meítre Frey

Frey Thomaz da Mota: tomou Diniz , taó elegante como do
poíTe em Março de 165-0. ten- Meítre Frey Domingos,
do governado no tempo, que No anno de ló^S. convoca-

mediou, como Vigário Geral, do Capitulo para o Convento
o Meítre Frey Rafael da Fon- da Batalha, fahio eleito o Pré-

feca , Prior de Lisboa. Gover- gador Geral Frey Jorze Coe-
nou o Meítre Frey Thomaz até lho, que governou até Novem-
o anno de 1653. em que veyo bro de 1660.

Patente de Vifitador Geral , e Em 1660. veyo por Vifita-

Vigario da Província ( por or- dor , e Vigário Geral da Pro-

dem do Reverendiífimo, o Me- vincia o Meítre Frey Vicente

ítre Frey Joaô Baptiíta de Ma- Baronio , de naçaò Francez , e

rines
, que morto o Reverendif- dos reformados da Província de

fimo Rodulfo, entrou a gover- Tolofa ,
peíToa de grandes le-

nar a Ordem ) ao Meítre Frey trás, como teítemunhad feus li-

Manoel Ferreira, que depois vros. Ficou fufpenfo o Provi n-

morreo Deputado do Santo Of- ciai , e governou o Vifitador

licio em Évora. Governou hum hum anno.

Em Janeiro de 1661. man-anno.

Por 16$^, convocado Capi- dou o Reverendiífimo Marines
tulo para Santarém , foy eleito Patente de Vigário Geral da

o Meítre Frey Diniz de J^an- Provincia ao Prefentado Frey
caítro

,
peíToa de grandes ref- Migtiel Bautiíta , tirando os po-

peitos por fua calidade, como deres ao Baror^ió ; e porque o

irmaó dos Condes de Óbidos, Geral advertia na Patente, que
..fazia
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fazia a Frey Miguel Vigário tocaó na Communidade a'quella

tifque aã eleãiQuem fuo tempore demonftraçao humilde, em que

faàenàam ,
paíTado o tempo da fahem os Religiofos a varrer o

eleição , confirmou ao Mcílre Convento , fendo dos Meftres
,

Frey Fernando Soeiro o motu Prelados , e Religiofos mais

próprio de Pio V. por fer crefcidos o Clauftro como lugar

Prior de Bemfica , adonde efta- mais publico ; nefte , como em
va aílignado o Capitulo futu- todos defervir, e fe abater, era

ro. Tomou poífe de Vigário o Meftre Frey Bartholomeu o

Geral o Meftre Frey Fernando, primeiro. Governou os quatro

e vendo-fe obedecido de quaíi annos.

toda a Provincia , bailou o co- No de 1665'. foy eleito em
nhecer dclcontente a minima S. Domingos de Lisboa o Me-
parte delia, para defiftir do car- ftre Frey Manoel de Vafconcel-

go; aflim era feu animo defpi- los. Foy a Roma o Efcrutinio

do de ambiçoens de governo ! com falta
,
por inadvertência

;

ou aílim preferia o focego da caçoule a eleição , e tornou a

Provincia aos refpeitos de fua vir por Vigário Geral da Pro-

peífoa !
Foiçou governando o Pre- vincia o Prefentado Frey Mi-

fentado Frey Miguel Bautifta
,

guel Bautifta , que governou
naõ menos benemérito para o dous annos, e elegeo o Meílre

cargo aquelle que o recebia
,

Geral em Provineial ao Meftre

que aquelle, que o regeitava, Frey Manoel Pereira , que en-

obrando cm hum a prudência taò fe detinha na Guria com o
o que em outro o --zelo da re- cargo de companheiro, e titulo

forma ; com a noticia defta fc de Provincial da Terra Santa.

perpetua a memoria de Frey
( já delle íica feita mais larga

,

Miguei, merecendo-a o religio- e merecida memoria ). Veyo a

fo , e obfervante de fua vida

,

efte Reyno
;

governou quatro
que duas vezes lhe poz nasitlãos annos.

o governo da Provincia , como No de 1671. no Capitulo
o das mais notáveis Gafas delia, de Lisboa foy eleito o Meftre
Governou como Vigário Geral Frey Valério de S. Raymundoy-
até Setembro da mefma Era de Inquiíidor da Mefa Grande , e

1661. Bifpo de Elvas, taõ digno da-

Em 27. de Setembro do meí- quelle cargo , como deita Mi-
mo anno veyo Patente por hum tra , e tanto defta reflexão, co^
mota próprio de Alexandre VIL mo da memoria, com que já
para o Meftre FVey Bartholo- nos deixa bem occupada efta ef-

meu Ferreira, que foy Deputa- critura; governou quatro annos.

do do Santo OíScio em Lisboa, No de 1Ó75'. veyo motu p ro-

cem Évora, Religiofo de gran- prio ao Meftre Frey Jorze de
de exemplo , a quem nem os Caftro, Deputado do Santo Of-
cargos , nem as occupaçoens dif- ficio em Lisboa

,
grande, e pro-

penfavaõ das obrigaçoens do fundo Theologo , antes o Ora-
eftado. Talvez largava o livro, culo da Theologia no feu fecu-

porque o chamava o Coro ; e lo , fogeito digno de occupar
talvez a penna, para pegar na mayores lugares ( a que voava,

vaçoura , quando ao Sabbado fem chegar nunca ) o feu talen-

Part. IV. Z u to>
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to, confirmado na fatalidade de

o deixarem qiiçixofo. Governou

os quatro annos.

Por 1Ó79, fahio eleito no

Capitulo da Batalha o Meftre

Frey Simão de Macedo , Gon-
fultor do Sartto Ofíício

,
que fa-

leceo em Agofto de ió8o. fican-

do por Vigário Geral leu irmão,

como Prior da Batalha , o Pa-

dre Frey Manoel Pinto. Celc-

broufe no mefmo anno de 1680.

Capitulo no mefmo Convento
da Batalha, e elegerão o Meftre

Frey Agoílinho de Santo Tho-
niaz , Confultor do Santo Oífi-

cio
, que governou cinco annos,

fendo eleito em Dezembro.
No de 1685'. tornando a con-

yoearCe Capitulo na Batalha ,

( prefidio a efta eleição o Me-
ftre Frey Gaípar da Mota , Vi-

íitador Gaftelhano ) fahio eleito

o Meílre Frey Manoel Leitaô
,

qúe governou os quatro annos.

Era Conlultor do Santo OiKcio,

e da Junta das MiíToens.

No anno de 1689. celebran-

do-íè Capitulo em Évora , ele-

gerão o Prefentado Frey Antó-
nio Galrao , que governou qua-

tro annos de Provincial , de Vi-

gário Geral hum
,
porque , ceie-

fcxrado Capitulo na Batalha pe-

los annos de 165)3. em que, re-

partidos os votos , fahirao elei-

tos o Meftre Frey Manoel Ve-
lofo. Deputado do Santo Cili-

cio , e o Meftre Frey Manoel
da Afcenfaó , Inquifidor da Ín-

dia , naó tendo eíFeito o Capi-

tulo em Roma , continuou o

Provincial aquelle anno com Pa-

tente do Núncio,

f, -No anno de 1694. no Capi-

tulo de Lisboa fov eleito o Me-
ftre Frey Manoel Mafcarenhas,
Confultor do Santo Oilicio , e

Examinador da Mefa da Con-

fciencia , em cujo governo vin-

do por Vigário, e Vifitador Ge-
ral o Padre Frey Domingos da
Encarnação , entre hum , e ou-

tro fe encherão os quatro annos

do governo.

No de 1698. veyo motu pró-

prio de Innocencio XII. ao Me-
ftre Frey Jofeph Galraõ

, que
governou os quatro annos. Foy
Confultor do Santo Olficio.

Pelo de 1702., celebrado Ca-
pitulo em S. Domingos de Lis-

boa , foy eleito o Meílre Frey

Joaó Bautifta de Marines
, que

perpetuado no Collegio de San-

to Thomaz , foy reconhecido

por hum grande Theologo. Foy
depois Deputado do Santo Oí-
íicio em Évora, e também nefta

Corte, da Junta das MiíToens.

Acabado o governo do Me-
ftre Marines, no anno de 170Ó.

foy eleito o Meftre Frey Manoel
de Senna, \Confultor do Santo

OiEcio ," e da Junta das Mif-
foens. Faleceo Vigário do Sa-

cramento , lugar de reputação ,

que occupou muitos annos.

Segiiio fe no anno de 17 10.

o Meftre PVey Manoel da En-
carnação , conhecido pelo cogno-

me de Pontevel
,

que lhe deu

fiia Pátria. Foy Confultor do
Santo Officio , e hum dos Ef-

critorcs da Ordem nefte fecu-

lo, em que compoz quatro.To-

mos fobre o Evangelho de S.

Mattheus , aproveitando-lhe- a
Imprenfa os trabalhos de mui-
tos annos , aflim do Púlpito,

como da liçaô da Sacra Pagina,
de que foy Lente no Real Con-
vento de S. Domingos de Lis-

boa , onde faleceo.

Seguio-fe no anno de. 17 14.

o Meftre Frey Domingos de
Santo Thomaz , Confultor do
Santo Oíficio, em que occupou

o
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o lugar de Deputado de Lisboa, gnifico NoíTo Senhor, que ddi-

que vagou por morte doMeftre gcnciando , e confcguindo eíTa

Frey Manoel de Santo Agofti- noticia anticipada , a mandou
nho. Foy também Deputado da participar ao mefmo Provincial^

Bulia. Era aòlualmente Prior a que hindo-lhe beijar a maô

,

de S. Domingos de Lisboa ,
honrou , e a toda a Religião

quando entrou no Provinciala- com expreíFoens dignas de feu

do, que exerceo por três annos. pio, e Real animo.

Seguio-fe no de 171 7. o Prc- Deveo também efte Prela-

fentado Frey Manoel de S. Jo- do a eíle religiofo Numa Por-

feph
,
que no de 1721. paíTou a guez , e Catholico Monarcha

,

Roma ao Capitulo Geral, em a approvaçaõ de melhorara Igre-

que foy eleito em Meílre Geral ja de S. Domingos de Lisboa,

de toda a Ordem dos Pregado- livrando-a da improporçaô , e

res o Mcítre Frey Agoílinho irregularidade, que a faziaõ in-

Pipia
,
que de Secretario do ín- decente , fendo a fua muita an-

dice ( eírimavel lugar, que per- tiguidade ( que já em partes a

tence a Pveligiaõ , e de que te- promettia menos fegura ) a pri-

ve o primeiro exercicio o noífo meira executora ao beneficio de
doutiílimo Portuguez Olea.ftro

)

innovada; empreza
, que cfpi-

paíTou ao Generalato, e deile á ritos mais frouxos condemnarao
Purpura Cardinalícia no anno temerária ; e vay moftrando o ef-

de 1724. chegando ao numero feito o que teve de judiciofa.

de feííenta e oito dos que a ve- Muitos annos antes o tinha

ílirao fobre o Efcapulario Domi- intentado o Meftre Frey Manoel
nicano. Mafcarenhas , fendo Provincial,

Seguio-fe o Meftre Frey An- no reynado delRcy Dom Pedro
tonio do Sacramento, Coníul- II. ( de faudofa memoria

) que
tor do Santo Oííicio. As Aulas conhecendo-a improporcionada
Gonimbricenfes, em que tomou abraço

,
que naó foíTe Real

,

o grão de Doutor, o efcutaraó ( como o que fabia
,

que fora

confummado Theologo , como dcíempenho de dous Monarchas
os Púlpitos da mefma Cidade

,

defta Coroa ) entrou em penfa-

e da de Lisboa o teftemunharao mentos de facilitalla. Defvanc-
inílgne Cultor Evangélico , exer- ceo-fe o intento ; feria frouxi-

cicio, com que alguma vez en- dao de quem pertendia, porque
riqueceo o prelo. No feu tem- nao podia fer arrependimento
po teve a Ordem de S. Domin- da generoíidade

,
que promet-

gos a íingular gloria de ver a terá. Agora com melhores au-

hum filho leu occupar a Cadei- xilios deveo o Meftre Frey An*
ra Pontifícia, no Cardeal Vicen- tonio ( e efta fua Real Cafa-^.

te Maria Urfini , nome, que te- a elRey Nolfo Senhor as direc-

ve na Religião, c trocou no de çoens, e idéa da nova, e pro-

Benedifto XIIL eleição milagro- porcionada fabrica, que fera Sa-

fa , como naó efperada
, que, ap- grado padraó de fua Regia, e

plaudida por toda a Cbriftanda- incomparável beneficência,

de, o foy lingularmente da re- Já diífemos que, governan-
verente , e Catholica attençao do efta Província o Meftre Frey
delRev Dom Joaó o V. o Ma- António , derribara ( naò fem

be-
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beneplácito foberano ) a antiga giaó ) dar á eflampa efta quartí

fabrica da Igreja , naô fó por Parte da Hiíloria defta Província,

irregular, e incompoíla, mas já fepultada por longos annos (em
taõ "perfeguida dos annos, que injuria de tantos beneméritos)

antes pareceo acautelar ruinas , na indigna omiíTaô ou do pou-

que meditar melhoras. A dií- co reparo , ou do culpável def-

pendio , e diligencias do mefmo
bemfeitor, fe lhe vao ( quando
iílo efcrevemos ) confeguindo

algumas. Duas Capellas fe vem
já lavradas á moderna. Pluma,
que olFereceo ao Santo Chriílo,

como devoto ; outra ao Meftre
Angélico , como difcipulo ; e

paliando a authorizar o corpo

da Igreja , fabricou dous mage-
ítofos Púlpitos de bem lavrada

talha, alargando a mao na fua

cuido.

CAPITULO XXXVII.

Fundação do Convento de Santa

Joanna , Princeza de Portu-

^al ^ da Ordem dos Pre-

gadores.

COrria o anno de 1 6<)'/. quan-

do por morte de Dom
Joaó de Caftro Telles , ultimo

eíl:ru£lura, como agradecido ao poíTuidor do Morgado de Dom
nome , que lhe deraõ os thea- Álvaro de Caftro , fe poz em
íros da prédica. pratica a fundação do novo Gon-

No anno de 1726. que da- vento de Santa Joanna , com
mos efta noticia, tem o Proviíi- tantos embaraços vencidos

, que
ciakdo, como fucceíTor do Me- parece pode entender a pieda-

ftrc Fr. António, o Meftre Fr. de Ghriftaa
,
que entrou o Ceo

Jofeph de Santo Thomaz , Con- com efpecial Providencia na per-

fultor do Santo Oificio. PaíTou miíTaõ dcfta fabrica , fendo eftes

a elle fendo a£lualmcnte Prior

de S. Domingos de Lisboa.

No anno de 1729. a 7, de

os prodígios
,
que lhe íervirao

de prelúdios
,
porque naô hou-

veíFc fundação Dominicana , a

Mayo , celebrando-fe o Capitulo que aquelles naõ abriíTem cami-

Provincial em S. Domingos de nho , e conciliaíTem credito.

Lisboa , fe elegeo o Muito Reve-
rendo Padre Frey Chriftovao de
Santo Thomaz, Meftre em Theo-
logia , Confultor doS.co Oifício,

fendo a£lualmente Prior do mef-
mo Convento; e ao tempo, que

Cheas eltaõ as noífas Hiftorias

deftas verdades , e os Conven-

tos defta Província com os Car-

tórios cheyos de fcus reftemu-

nhos. Mas bafte-nos o referir

fiel , e brevemente o que pre-

iílo efcrevemosjcontinúa com re- cedeo aos princípios defta Ca-
ligiofos progreíTos o feu dítofo fa , fem fazer comparação a ou-

governo, devendo-lhe efta Pro- trás, com o rifco de expormos
vincia o perpetuarfe a gloria o que eftá efcrito ao dezar de
daquclles feus filhos , ( aílim mal tresladado.

obíèrvante , como literária )
que Foy Dom Álvaro de Caftro

com tanta a fervirao ,, e enno- hum Fidalgo tao illuftre, como
breceraó , mandando com zelo diz o feii appellido , e taô aife-

prelaticio , e elpirito generofo 61o á Religião Dominicana, co-

( como fempre empenhado cm mo todos os que o tiveraõ. Y^cí-

promover as glorias da Reli- cançaó entre nós ( como os do
mef-
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mefmo Dom Álvaro ) os oíTos a Ordem , naô contente com ter

de muitos , e por muitos os em o Convento de Bemlíca ja-

do efclarecido Vice-Rey Dom zigo , e Capella bem dotada
^

Joaô de Gaftro , cinzas de gran- aííím difpoz de fua fazenda
,

de Feniz , a que deftinou igual que veyo ultimamente a deixar

urna o Inquiíidor Geral Dom a mefma Ordem por herdeira

Francifco de Gaftro na Capei- do melhor delia,

la
, que lavrou no Convento de Deixou a feu fobrinho Dom

Bemfica. Defcançava D. Alvar Leonardo de Caftro as cafas , e

ro de Gaftro na Pátria , depois Quinta de Andaluz , com os

de a ter fervido nas alheas , em Olivaes, e mais pertenças a el-

huma Quinta fua
,
que ao fahir la , com claufula

, que herdaf-

de Lisboa , junto ao Mofteiro fem fó os defcendentes da linha

de Santa Marta , fica na eftra- rcda , excluindo a tranfverfal,

da, que corre da Cidade para e que em falta daquella , foíTe

o lugar de NoíFa Senhora da chamado á herança o Convento
Luz, que dá nome ao chafariz 5 de Bemfica, fazendo- íe nas ca-

que em hum largo, em que le fas , e Quinta hum Convento
remata a Qiiinta ( de quem tam- da Ordem

,
pela direcção do

bem he a agua ) lhe fica fervindo Provincial
, que foíFe pelo tem-

dc efpelho a huma janella , e fa- po. E para que fe veja na pru-

zendo o fitio deliciofo á fede

,

dente difpofiçaô do Teftador o
e cançaço dos paíTageiros , co- defejo , e anciã de dar mais hu-

mo ao commodo , e divertimen- ma Gafa a efta Provincia , diz

tos dos vifinhos. Aífim fe ficou affim , tirado da verba do tefta-

chamando o fitio Chafariz de mento , no corpo delle.

Andaluz , nome
,
que o faz ce-» E affim com tal paão , e cow

lebre entre os mais circumvifi- diçaÕy que o dito Convento ( fal-

nhos á Cidade. la de Bemfica ) feja obrigado
,

Tem a Quinta boa cafaria
,

dentro em dous annos
, fiiceffivos d

Palácio dos que naquelles tem- morte do ultimo pojjuidor
,

per
pos authorizavaò huma Gafa de quem affim houver a dita Qtãnta^
campo , appetecida efta pelas pôr por obra ^ começar^ e ordenar

liberdades delle , nas vifínhan- com ejfeito na dita Quinta hum
ças da Cidade. Era efta Qiiin- Mojieiro de Frades da Ordem de

ta , e Olivaes
, que nas coftas S. Domingos , com todas as offici-

delia fe eftendem , o principal, nas a elle neceJJárias , do tama-

e mais bemparado da fazenda de nho
j
que parecer ao Provincial^

Dom Álvaro
,
quando havendo que a ejfe tempo for , &c.

de acompanhar a elRey Dom Aífim difpoz Dom Álvaro
Sebaftiaò , com a mais nobreza, o feu teftamento , e aífim orde-
na infeliz jornada de Africa, e nou o Geo

, que em o efpaço
refolvendo-fe como homem de de cento e dezanove annos fal-

confciencia concertada , e ad- taíTe liiccefiaô por linha re£la

vertida , a deixar íem embara-
, em huma tao grande Gafa , aca-

ços as importâncias de fua ai- bando em Dom Joaó de Caítro,
ma , fez o feu teftamento ; e ultimo da linha, para começar
naó fe cfquecendo do aíFe£lo em acrefcer as paredes de hum
grande

, que fempre lhe deveo novo Convento defta Provincia,

ao
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ao mefmo tempo , em que para hum de Hibernios , tudo da Gra-

lhe occupar os Altares , fe bea- dem , ainda que nem tudo da

tifícava huma filha delia na Prin- Província.

ceza Dona Joanna. Entrou o Mas naô advertiaó
,
que pa-

Provincial ,
que entaõ governa- ra eftapertençaõ éramos chama-

va , o Meítre Frey Joíeph Gal- dos
, ( como o fomos para efte

raó, em cuidados de dar cum- Reyno ) e o deíintereíTe com
primento ao legado ; mas ven- que em todas as partes delle

cida 5 quando menos íe imagi- nos houvemos nas occaíioens
,

liava , a primeira diiEculdade , em que nos poderamos adiantar

qne era faltar fucceíTor, que en- em lucros, naõ mal merecidos,

traíTe na herança, topamos com como falarios, do que fervimos

outra qnaíi infuperavel
,
que era fempre a Igreja , e naõ menos

a de levantar nova Caía em tem- a Coroa; teftemunho, que pó-

po , em que povoada a Corte de dar quem já lançou os olhos

de Lisboa, ( de que ficava tao a nolTas Hiílorias, ehojeospaf-
vifinlia a fundação, que feinten- far, pela limitação , e pobreza
tava ) de tantas, e taõ groífas, -de nolTas Cafas , a que nos re-

fazia lembrar os inconvenientes colhemos com o preciíb para o
grandes, que fe feguiaÕ a hum fuftento , em tempo , em que

Reyno pequeno , desfrutado de naô paíTava de precifo , e que

rendas, que appíicadas ao efpi- no attenuado de hoje deixa o

ritual , faltavaõ ao civil. campo aberto á necellídade ; e

Malquiftava mais anoíTapcr- fe entaóávifta do agrado, com
tenção , a que tinhaô os pode- que nos chamavaó , e recebiaó,

rofos a huma Cafa de Campo éramos curtos, e acanhados até

taó nobre , e em tal fítio, que no aceitar , que feria depois no

a fazia cobiçada ainda dos que pedir ? Mas callando eftas re-

eftavaô melhorados de vivenda, poítas , como tolerando aquel-

Engenhaó-fe facilmente dos co- las inve6livas , fendo força dar

biçoíos os defaíFeicoados. Co- fatisfaçaô ao legado, propoz o

meçou a noíTa Communidade a Provincial a elRey Dom Pedro

criar inimigos , e a avultar nos II. as razoens da noíTa fupplica,

olhos de todos o que, fem per- apadrinhadas de duas circunftan-

tencer a nenhum, crefceo na va- cias, que a todos o votos as fa-

lia; tudo o que fe lhe foy im- ziao arrezoadas. Primeira, que

poílibilitando a efperança. Dif- na6 havia ainda nefte Reyno Ca-
corriao, (por mais que naoigno- fa da Princeza Santa Joanna,
ravaõ a vontade do Teftador ) novamente dada , e defcuberta

que parecia ambição o querer- ao culto da Igreja pelos Princi-

mos outra Cafa, quando na Cor- pes delia ;íe era reconhecimen-

te eftavamos logrando na de S. to ao Ceo
, que lha deu Portu-

Domingos"de Lisboa o melhor gucza, e Santa, vencralla San-

fitio delia; outra á vifta, no lu- ta , e agradecella Portugueza

,

gar de Almada; outra em pcra^ . com demonftraçao apadrinhada

ca diitancia , em Bemfica , naó por Sua Mageítade
,
que a re-

fallando em três Molleiros de conhecia tia fna. Segunda ra-

Freiras dentro da Cidade , dous zaõ
;
que a Cafa fe fundava pa-

fòra , e na vifinhança delia, e ra hoípedagem de Miífionarios

para
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para a índia , e Chriftandades

,

zoens de parentefco com ella,

que temos nella, para ondeefta concedeo liberalmente a licen-

Provincia manda deftes Reynos ça, comoconfta do Alvará
,
paf*

a fua miíTaô todos os annos. fado em Lisboa a 20 deSetem*
Era o génio delRey pio devoto bro de 1658. e he o íeguinte:

da Santa , reconhecido ás ra-

£// elRey faço faher ^^ que o Provincial da Ordem
de S. Domingos me reprefentou por fua petição , que no

tejlamento com que falecera Dom Álvaro de Ca/iro , vin-

culara em morgado huma Quinta^ que tinhaÔ ao Chafa-

riz de Andaluz , chamando para fuccejfores a Dom Leo-

nardo de Cajiro , e feus dêfcendentes , e na falta delles ,

ao Convento de S. Domingos de Bemfica , tom tal condi-

ção ^ que nefte cafo feriaÓ obrigados os Religio/os a prin-

cipiar hum Convento de Frades da fua Ordem na mefma
Quinta , dentro de dous annos depois da mort^ do ultimo

pojfuidor 5 e que para profeguirem- a obra do dito Con-^

vento , poderiao vender até dous mil cruzados das fazen-

das , que fe achavaÕ fora da cerca da dita Quinta ; e

por quanto , por falecimento do ultimo dos dêfcendentes

chamados
, que fora Dom yoao de Cajiro Telles 5 fe vie-

ra a purificar o cafo da fubjlituiçao do dito Convento de

Bemfica , o qual entrara de pojfe pacifica da dita Quin-
ta j e para haver de dar cumprimento á vontade do infti-

tuidor^ tinha definado fundar na dita Quinta hum Con-
vento 5 conjagrado á memoria da Princeza Santa 'Joanna
da fua Ordem , para nelle fe haverem de criar , e infiruir

Mijfionarios para a índia Oriental , me pedia lhe fiztf

fe mercê conceder Alvará para o dito effeito 5 e vifio o

mais que allegou^ informação , que fe houve pelo Doutor
Gafpar Mofinho de Albuquerque , Juiz da Coroa , e re-

pofla do Procurador delia , a que fe deu vifia , e naÔ te-

ve duvida : Hey por bem fazer mercê ao fupplicante j em
venerarão y e memoria da Princeza Santa Joanna 5 que

dos bens
, que lhe ficarão de Dom Álvaro de Cafiro ,

pop-

fa fundar na Quinta referida , fita ao Chafariz de An-
daluz ^ hum Convento de Religiofos da Ordem de S, Do-
mingos, para fe criarem Mijfionarios, que vao propagar

Part. IV. Aa a
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a Fé Catholica à Inala Oriental ^ e que em nenhum tem^

po poífa fervir efie Convento
, fenao para o minijierio

da criação y e infirucçao dos mefmos Mijflonarios , tendo

fempre aquelle numero >y
que commodamente fepoJJa fujíen-

tar com as rendas , de que confia o vinculo do dito mor-

gado , e que ferao obrigados a mandar todos os annos

aquelles Mijflonarios , que for pojjlvel ; e faltando a efias

obrigaçoens ^ mandarey prover do remédio
, que me pare--

cer cunveniente : comprindo-fe efie Alvará inteiramente

como nelle fe contém , que valerá pofio que feu ejfetto ha-

ja de durar mais de hum anno , fem embargo da Ordena-

ção do livro fegundo , titulo quarenta em contrario, An-
dré Rodrigues da Sylva o fez em Lisboa

^^
a 20. de Se-

tembro de i6p8. Jofeph Fagundes Bezerra o fez efcre-

ver.

R E Y.

Confcguida a licença, deu-

íe calor á obra , e em 35'. de
Novembro de lópp. dia de San-

ta Catharina Virgem , e Mar-
tyr 5 Proteftora da Ordem, fe

lançou a primeira pedra. Fez a

função Dom Frey Pedro Foyos,
Biípo de Anel no Arcebifpado

de Lisboa, com o titulo de Bo-
na, da Ordem dos Eremitas de
Santo Agoftinho, AíGíliraó o
Provincial , e Religiofos graves,

Crefceo logo a fabrica da Igreja

,

efpaçofa , e defembaraçada. Fi-

caô lhe as coitas ao Poente , e ao
Nafcente a porta principal , a

que ferve de Adro, e terreiro

à eftrada
, que corre entre a

Quinta , e huns Olivaes. He a

archite£lura moderna ; formão

p corpo da Igreja quatro Ca-
pellas á face delia. Abre-fe a

mayor com hum ayrofo arco,

e va6 efpaçofo em correfpon-

dencia de toda a obra, a que

algumas janellas em proporção

introduzem a muita luz
\ que

lhe ferve de alma. Aífim á ma6
direita , como á efquerda , lhe

fica campo direito, e defemba-

raçado para hum proporciona-

do Convento , com todas fuás

officinas , em que fe trabalha com
o vagar de fundação pobre , e

defvalida , fendo nos Religio-

fos de S. Domingos peregrina
,

ou totalmente ignorada aquella

agencia , com que vemos cref-

cer outras cada dia. Taó pou-

ca a ambição ,
que ha nefta Pro-

víncia de ter mais huma Gafa

!

Ou taõ pouco o commerciocom
os ricos , e poderofos

,
que a

podiao pôr em outra altura !

Benção fera de Noflo Patriar-

cha S. Domingos
, que desde

fuás primeiras tundaçocns, quiz

as fuás Gafas pobres. Antes
Aulas para o eíludo, que Palá-

cios para o regalo.
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Efta he a ultima fundação , defprezo ) ficando fó fogeitos

que nos deu aíTumpto até efte ao caíligo dos Prelados
,
por-

^ 170Ó. em que vamos que na fimplez fracção da ley

ha pena, e naó ha culpa.

Elle he o argumento de eí^

pecial favor do Ceo , no nume-
ro grande de obfervantes , nao

havendo o ameaço rigorofo de
hum peccado

, que lirva ou de

anno de

efcrevendo quanto ao que per-

tence a Gafas de Relígiofos; e

cilas as noticias dignas de me-

moria 5 como do emprego da

noíTa diligencia , e efcritura

quanto aos filhos deita Provin*

cia. A muitos mais poderamos freyo á liberdade , ou de efti-

eftender a penna , fe nos leva- mulo á obfervancia. Mas como
ra a ambição de dizer muito, nefta numerofidade de Religio-

antes que o confelho de naÕ paf- fos obfervantes, que nefte tem-

far do precifo, ou a cautela de po floreceraó, entre o defcuido

naó enfaftiar repetindo o mef- de apontarem as íiias acçoens
,

Teve efta Provincia mui- nao achamos cafo mayor
,
que

os fingularize, bafte ás fuás vir-

tudes o ficarem á conta do jufto

Retribuidor delias , de quem
receberão o premio

, que cada

mo.
tos filhos obfervantes das Con-
ftituiçoens, e Regra, que pro-

fcíFaraô , fendo efte exercício

claro dehum argumento taò

huma vida inculpável, que che- huma merece, eícrito íeu nome
gou a dizer nofib grande Port- no volume da eternidade,

tifice S. Pio V. Qíie para cano^ Mas ainda que alarguemos

ítizar bum Religiofo Dominico
, efte Capitulo mais do coftuína-

haftava a prova de que guardara do , he precifo encoftar á noti-

as fuás Conjlituiçoens d rifca. E cia defta Cafa huma nova glo-

naò deixa de fer motivo de bem
confiderada reflexão , o haver
tantos efpiritos

, que as guar-

daífem neífa forma , nao tendo
a fua obfervancia o freyo, ou

na
,
que hoje veneramos nclla.

Deixou já eícrito o noíTo gran-

de anteceíTor o depofito da San-

ta Princeza no Convento àt^Q-

fus de Aveiro , inferior ao Gom-
o ameaço de culpa

, que obri- mungatorio na parte interior do
gaíTe a ella, porque NoíFo Pa- Goro ; lugar , em que defcan-

triarcha attendendo á fuavidade çara5 fuás veneráveis Reliquias

do jugo Evangélico
,
propofto até o anno de i5'77. em quedo

pelo mefmo Chrifto á vontade primeiro caixão fe trasladarão

dos homens, convidando, enao para outro em forma de tumu-
conftrangendo ( como efcreve lo , de mayor grandeza , e arti-

S. Mattheus do eftylo , com que ficio , de pao de evano , cuber-

chamara á feus Difcipulos : Di- to', e ornado com chapas de
xit difcipulis fuis : Siquis vult bronze douradas , guardando-fe

'Ventre poft me ) feguio o acerto dentro outro caixão , em que
do melhor Legislador , e nao eftavaô as Reliquias. Gercavaó
quiz carregar a guarda das fuás o tumulo grades do mefmo bron-

Jeys com a rigorofa penfaô de ze, e cobria-o hum pano rico
;

preceito
,
que obrigaíTe a pec- pia, ç devota liberalidade , com

cado. Aflím nao incorrem nel- que quiz venerar a Santa, Dona
le , nem ainda venial , os tranf- Jeronyma de Caftro , e que de-

greífores , ( excepto íe entra pois continuou com cubertura

Part. IV. Aa ii de

^*
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de «mayor preço a Duqueza de Chegou finalmente o anno

,

Caminha Dona Anna Manrique em que le começou a dar calor

de Lara
,
que por algum tem- a mayor culto da Santa

,
que

po fez nefte Mofteiro aíHften- foy em 1626. em que á inítan-

cia?. -Em hum , e outro tumulo cia das Religiofas. ( em que

acreditou Deos íua ferva, e ef- eraô taô ardentes os defejos de

pofa, fendo contínuos os favo- ver occupados os Altares com
res ,

que experimentarão , e ex- as ultimas veneraçoens da San-

perimentaô feus devotos na me- ta , como os coraçoens o efta-

dicinal terra da fua fepultura
,

vaõ para agradecer as piedades

como apontaóos que efcreveraõ com que lhe aíliftia ) mandou o

fua hiftoria , e eu ponderey Bifpo de Coimbra, que era en-

com mais reflexão no Panegyri- taó Domjoaó Manoel, tirar in-

ço da mefma Santa. quiriçoens de vida, e milagres,

Aílím eftiveraõ as Sagradas a feu Provifor Bernardo da Fon-
Reliquias por muitos annos com feca Saraiva, que formou de tu-

a veneração de huma Miífa de dohum fuíficicnte proceíro,com
todos os Santos

,
que fe cantava que deu hum gloriofo principio

no dia de feu tranfito a 12. de a efta fagrada empreza , attri-

Mayo , em que com a vifta do buindo-fe eíte á piedofa anciã

,

tumulo fe contentava a devoção e efpirituaes negociaçoens das

do Povo. Havia Sermão em que Religiofas , fabendo-le de hu-

fe relatavaó as virtudes da San- ma
,
que por efpaço de doze

ta; no Altar môr fe collocava annos ajuntou á fua fupplica to-

hum Retrato , e Vera eíEgies das as fegundas , e feitas Feiras

fua, portentofa para a piedade, o jejum de paõ , e agua.

e veneração Chriftãa , como te- Entrou também a negociar

ftemunhaó muitos favorecidos, a obrigação, em que a Santa

e entre elles o Prior do Con- poz a dous feculares nobres da
vento de S. Domingos da mef- Villa , o Doutor João de Mel-
ma Villa de Aveiro , e o Co- lo, e Damiad Pereira da Sylva,

nego Manoel Bello, reftituidos, que carecendo de filhos, a to-

hura, e outro á repentina, e in- maraõ diante de Deos por me-

teira melhora, fó com a vifta, dianeira, e fazendo particulares

e veneração da prodigiofa pin- votos , fe acharão com o que

tura. Hoje fe guarda efta no pertendiaó , moftrando-fe sgra-

Palacio dos Bifpos de Coimbra, decidos
; João de Mello offere-

defde o anno de 1685?. em que cendo , e tributando á Santa hu-

o Bifpo Dom Joaô de Mello, ma grande alampada de prata ,

^'efpelho de Prelados , e vene- e Damião Pereira feiscentos mil
raçaõ , e faudade daquella Dio- reis

,
para ajuda dos grandes

ceíi ) indo a formar os procef- gaftos
,
que trazem femeíhantes

fos para a Beatificação da San- negócios. Fez-fe logo fupplica

ta, e vendo, e admirando o di- ao Pontifice,
( para o que paíTou

á

to Retrato, o pedio ás Religiofas Cúria o Preíentado Frey Manoel
com inftancia ,e o trasladou aoPa- Mafcarenhas, que depois foy Me-
ço, em que fempre fe tem confer- ftre, e Provincial defta Provincia

)

vado com o mefmo culto, e expe- para que fe podeífe rezar , e dar

liencias repetidas de prodigioío. culto a huma Princeza de Por-

tugal,
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ttigal ,

que acabando a vida no Huma, e outra conceíTaõfo*

habito de S. Domingos, já de raõ applaudidas com júbilos Ga-*

tempo immemorial devia ao feu tholicos , e feftivos apparatos
,

Reyno , e ainda á veneração dos efpecialmente era Aveiro, e na

eftranhos , a gloriofa anthono- Corte de Lisboa, em que o

maíia de Princeza Santa. Vie- Convento de S. Domingos ex-

raõ Decretos ao Bifpo de Coim- poz hum plauílvel triduo , com
bra Dom João de Mello, para aíliftencias Regias j ereligiofas,

que formaíTe o proceíTo dos mi- elegantes Panegyricos , e con^

lagres , em que naô foy o me- curiós populofos , fendo tudo

nor a fobrehamana fragrância

,

gloriofas reíultancias do zelo
,

que , aberto o tumulo , e caixão, piedade , e generofa grandeza
,

exhalaraô as Santas Reliquias

,

primeiro do efclarecido Rey. D*
naó ficando fó nas vilinhanças Pedro II. Augufta Rainha , e

do Coro , e Molieiro , mas paf- devoto Bifpo Conimbriceníe
,

fando á Igreja, em que todos, que íem perdoar a cuidado , e

os que afliftiao áquelle afto, o diípendio , ornarão os Altares

perceberão com fuavidade , e af- do Chriftianiímo com mais hu-
fombro. ma Santa ; accrefcentaraó á Co-

Tudo fe propoz na Cúria, roa Portugueza mais huma pe-

em que já por morte de Inno- dra preciofa ; e fizeraó defco-

cencio , fe achava na Cadeira

Pontifícia Alexandre VIII. a que
fuccedeo brevemente Innocen-

cio XII. que á inftancia do Se-

nhor Rey Dom Pedro , II. de
faudofa memoria , ( que vene- Ritos Oração, e Liço^ns pro

brir no F^irmamento da Religia.Q

Dominica mais huma Eftrella.

Finalmente no anno de 1715-. a

6. de Abril concedeo , e orde-

nou a Sagrada Congregação de

rava na Santa huma eftimavel prias para o Oificio da Santa^
confanguinea ) e do ,mefmo BiP gloria dos feus merecimentos^
po, do Provincial de S. Domin- e confolaçaó dos feus devotos^
gos, de toda a Religião, emui- AíHm moftrou fempre, que
tos Senhores do Reyno, prece- o era o grande , e pio Monar-
dendo todos os Sagrados ritos, cha Dom Pedro 11. que foy o
beatificou folemnemente a San- que venturoíamente deu a pri-

ta no anno de 1693. como con- meira Cafa
( que na Chriftan-

íta da Bulia
, paíTada a 4. de dade he a única ) a efta fua

Abril do mefmo anno
, que prin- Princeza , como deixamos efcri-

cipia : Safrofanãi Âpoftolatus cu- to. Mas outro monumento
,

ra , &c. e logo no feguinte an- ( que , ainda que por erigido na
no concedeo o mefmo Pontifi- Cafa de Aveiro , nos offerccia

ce ,
que fe rezaíTe da Santa em nella lugar para efta memoria ,

todo o Reyno de Portugal , e aqui o fez mais próprio a libe^

fuás Conquiftas debaixo do rito ralidade deíle Portuguez Ale-
Semiduplex jpara oClero,c Re- xandre ) nos convidou nefte lu-

gulares, que veyo. a fer Duplex gar para que le veja por junto
para a Religião Dominicana ; o o dciempenho da ília devoção

,

que confta do Decreto da Sagra- e da fua grandeza com a Prin-

da Congregação de Ritos
,
palia- ceza Santa , no cuidado , no dif-

do a 9. deJ ullio do mefmo anno. pendio , no culto , na Gafa , c

no
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no tumulo. Nefte ,

que lavrou tonio de Vafconcellos de Sou-

á Santa na Gafa de Aveiro, com fa, que por Decreto Real paf-

o difpendio de doze mil cruza- fou á Villa de Aveiro , convo-

dos 5 fé levantou hum padrão

,

cando os Abbades de S. Tirfo,

que exporá aos olhos , e vene- S. Bento de Coimbra , e os de

raçaõ da poíleridade a fua pia, S. Bernardo da mefma Cidade,

e Regia magnificência , íem que e de Geiça , e concluío eíla gran-

as mudezes dosjafpes fejaó im- de função com todas as ceremo-
proprias á expreíTaó de noticio- nias , authoridade, e decência,

fas vozes. que ella pedia
;
permittindo o

He o tumulo, ou Maufoleo Ceo, para teftemunhar em todo

fagrado ( que fica no lugar do aquelle concurfo os merecimen-

primeiro ) quadrado , e altero- tos da fua Princeza, hum cafo,

íb , lavrado de jafpes finiífimos que fez o aclo mais gloriofo.

com variedade de embutidos pri- Achava-fe a Prelada do Mo-
moroíos , e em cada remate hum íleiro de cama , com a penofa

Anjo ; fobre o tumulo fe vem anciã de huma febre aguda, a-

as Qiiinas Portuguezas , e na fa- gora mais crefcida com o pre-

ce a Gora de elpinhos
, que a cifo embaraço de haver de fal-

Santa elcolheo por gloriofaem- tar áquelle adio com a fua afli-

preza, e teve por eftimavel tro- ítencia. Propunha ella cfta im-

ca. Toda a obra refpira mage- poílíbilidade , e efta magoa ao

ftade, e move faudofas lembran- Provincial da Ordem, ( entaó

ças , comQ urna daquella rácio- o Meftre Frey Manoel da En-
nal Fenis da virtude , da rega- carnação , mais conhecido pelo

lia , e da belleza , a que a pe- nome de fua Pátria Pontevel )

nitencia foy aroma , a caridade que entrara na Claufura a dif-

pyra , e he fegunda vida a da por oprecifo para a função pro-

gloria. He o tumulo Altar de xima ; e ouvindo compaíívo a

votos reverentes , refugio de queixa da Prioreza , lhe diífe

affligidos miferavcis , e manan- com impulfo devoto: Madre, fe

ciai de fobrenaturaes favores. he Prelada djia Cafa^ em que a

Para elle fe trasladarão as Santa Princeza foy taÕ obediente

íagradas Reliquias no anqo de fubdita , ponha-lhe hum preceito
,

171 1. no feliciilimo reynado^el- para que a refiitiia áfua perfeita

Rey Dom Joaó o V. o Magni- Jaude ,
para ir affiftir áquelle acio

fico NoíTo Senhor; parece, que como Prelada , e adorar as fuás
diípondo a Divina Providencia, Reliquias como devota, Cafopro-
em beneplácito da mefma Prin- digiofo! que proferindo a Prio-

ceza Santa, que fe déíTe hum reza o preceito, lè achou com
^ throno Régio ás fuás fagradas taõ repentina , e taô inteira me-
cinzas

, quando fobia ao feu Ihora, que com alvoroço teíle-

hum Monarcha
,

que tendo o munhou o prodígio, eparacon-
meímo fangue , lhe herdava com firmaçaó delle deixou o leito,

a Coroa o nome. e foy exercitar o feu officio , e
Foy a£fo mageílofamente fe- aílíítir ao a£l:o entre os aíTom-

ftivo, em que fe vio luzir a de- bros do Moikiro, e do concur-

voça6, zelo, e grandeza de ani- fo, aquelle, que vio, eíte, que
mo do Bifpo Conde Dom An- efcutou o prodigio. Mayores

fe
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fe viraô , e experimentarão na liofa Dominica , titulos
^
que a

devoção dos Gatholicos
, que individuaó , e ealificaô. .

depois defta trasladação vem a A Santa Princeza foy emJe-
venerar efte fagrado Maufoleo, fu de Aveiro Religiofa da Ter-

que a incúria inveterada delia ccira Ordem Dominicana ; c naõ

Provincia naó fó deixa paíTar fe fatisfaz ainda a noticia mais

fem atteílaçaò authentica , mas efcaça, dizendo, que foy Prin-

nem ainda os entrega a humâ ceza , e que em Aveiro tem fe-

íimplez efcritura. fultura. Gom que efte afFe£la-

Naó poíFo aqui deixar de do íilenció naõ fó cond^mna ao

admirarme da fegurança com Efcritor de pouco noticiofo , ou
que algumas pennas Portugue- muito diminuto, mas ainda he

zas , ainda que naó muitas , e injuriofo aos Breves Pontifícios,

ainda eruditas , havendo de dar como fe pode ver nos de Innq-

noticia da Santa Princeza, ca- cencio XII. Diz no primeiro d^

hem naquclla aíFe£lada ignoran- Beatificação, paíFado em 4. de

cia de diminutas; porque dan- Abril de 1Ó93. no corpo do
do-lhe o nome de Princeza , lhe Breve

:

càllaó o de Religiofa , fendo . . . procejpiis fuper fanciitate vi-

huma coufa , e outra iguaes pa- í^y ^ virtiitibus Beata Joanua^

ra a noticia , e havendo o fegun- Alfonfi V, dum vixit Portugal-

do de lhe fervir de diftintivo liJe y ^ A/^arbiorum Regts illu"

no primeiro. ftns natayac Religiofi Ordinif

A noticia do eftado
, qué Sanai Domimcty cognomento Saii"

profeífou a Santa, he huma in- ã^e Principijfa,

dividuaçaó accidental
,
que fin-» Em outro, concedido pelo

gulariza aquella Princeza; com mefmo Pontifice a toda a Ordem
que ainda fem fe enrrar em mais dos Pregadores , e a todo o Rey-
obrigaçaõ

, que a de lhe expref- no de Portugal
,
para a reza , e

far a peíFoa, fe deve naóprete- celebridade da Santa Princeza,
rir a circunftancia de Santa Re- diz no principio aílim

:

Coimhrien. feu Lujltania.

Ç Canonizationis

Beata Joannay
Filia Alfonfi V. Regts hufitania^

Tertii Ordinis SanSti Dominici.

Diz mais no corpo do in- Vejaó agora os Efcritores

,

dulto : que fazem capricho de feme-

. . . Officium y & Mijfam de Bea- Ihantes omiíFoens , fe fe con-

ta Joarina, Alfonjt V. Regts Fi- demna a fua malevolencia filen-

lia , Tertii Ordinis Sanai Domi- ciofa nas vozes dos Oráculos da.

nici. Igreja.

CA-
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com Bfovio ; naó fendo menos

CAPITULO XXXVIII. gloria para as verdades da noíTa

propofta , o fer hum feu Advo-

Dos Religiofos filhos de/laProvin- gado eftranho , como Paramo
,

ciãj que occiíparaõ ^ e fervirao efpecialmente em eftabelecimen-

os lugares do Confclho Geral da tos de reputaçoens
,
que forço-

InquifiçaÕ. Aponta-fe como os lamente as ha de defender quem
filios de S. Domingos foraõ os a íi as intenta arrogar.

primeiros^ a que os Pontífices Que NoíTo Patriarcha S. Do-
commetteraÕ a fundação defie mmgos foíFe o primeiro

, que

Paramo
de Origi-

ne Inqui-

íit. Tom,
i.cap.a.p.

^8. Mo.
narchia

Lufitan.

Tom.^.p.

Santo Tribunal ; e as primazias
,

que nelle teve efta Provinda,

Fafta eft

autem
contentio

inter eos,

qviis eo-

rum vide-

retur eíTe

maior.

Lucx cap.

22. V. 24.

com o nome de Inquifidor fervif-

fe a Igreja , impugnaíTe , con-
venceíTe , e puniífe os inimigos

Escrevemos verdades puras

,

delia , moftra largamente , e com
conhecidas, e difputadas, fundamentos folidos o Padre Fr.

naó para oftentaçao de prima- Luiz de Soufa , confutando a

zias entre as mais Familias fa- pertinácia
( que he a fua razaô

gradas
, ( emulação odiofa , e única ) de dous Efcritores de

impraticável entre os profeíTo- huma Religião grave, que fem
res da humildade ) mas para advertirem

,
que de/àuthoriza-

moftrar a antiguidade, e efpiri- vaõ os feus primeiros Chroni-

tual intereífe, com que a Reli- ftas, efcrevendo o que elles nao

giaõ Dominicana fervio , e fer- fonharaõ , fe vinhaá a defacre-

ve fiel , e defveladamentc á Igre- ditar a fi , efcrevendo contra o
ja. Nao contendendo pelas ma- que todos fentiaõ. Com igual

yorias , mas pelas fervidoens, evidencia convence o melmo
como efcutando a reprehençaõ Chronifta a outro oppoíitor vo-

do verdadeiro Prelado aos pri- luntario, com o teílemunho do
meiros fubditos , e Religiofos

,

Pontífice Sixto V. em que fe

que na Monarchia Ecclefiaftica vê como , fem competência , foy

reduzirão a difputas a primazia. NoíFo Patriarcha o primeiro In-

Efta he a noífa tenção, va- quifidor porauthoridade Apofto-

lendo á verdade o privilegio de liça de dous Pontifices, Hono-
o fer, contra a fufpeità de re- rio, e Innocencio, ambos Ter-

ferilla quem fe authoriza com ceiros no numero. Aífim fica

ella. Nao he ifto querer roubar fem controverfía ,
que foy S.

a gloria alhea , he querer apo- Domingos o primeiro Inquifi-

yar a opinião
, que a arrezoa dor por Letras Apoftolicas, naó

noífa
, paíTando-a á evidencia

;
fó contra os Albigenfes, ( con-

fem temor de que me digaò ,
tra quem fe vio , e ouvio em

que cada hum olha para a fua campanha aífim guerreira , co-

juftiça , fem confeíTar o que vai mo literária ) mas para todos

a fympatia de própria. Porém os Reynos da Chriítande , co-

fe houvéramos ( e com razaô ) mo aponta Fontana,

de attender á defigualdade dos Feito primeiro Inquifidor

Patronos, pareceme , que antes Geral NoíTo Santo Patriarcha
,

ie devia eftar pela aífeveraçaô ( já independente do Legado do
de hum Pontifice , como Sixto Pontífice , condição , com que

V. que pela de hum Efcritor
,

primeiro o fora ) entrou nas fun-

da-

FonrantJ

MonumJ
Domin.]

i.p. c.

n. I220i

Param.
Boro-

xenle l.i

2. BfoviJ
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daçoens dos Tribiinaes com a tyres , Frey Paulo de Dalma-

melma authoridade Apoftolica cia , Martyr , Frey Poncio de

de Honório III. Fundou o pri- Tholofa Santo , Frey Joaõ EA
meiro em Tholofa de França , o chenfeld , Frey Gnito , de Sex-

1. no Delfinado, o 3 em Pariz, to, Frey Miguel Ghislerio, de-

o 4. na Cidade de Rens , o 5. pois S. Pio V. P^rey Vicente de

na Cidade de Avinhaó. Aílím Lisboa , Portuguez , Provincial

em Milam , Pavia , Vercellis ,
de toda Hefpanha , e Inquifidor

Mantaa , Ferrara , BreíTa , To- Geral de todos os Reynos del-

rim , e Verona. Por morte de la. ( huma das primalias defta

Noíío Patriarcha ficou como he- Província ) Mas paíTemos aos

rança a feus filhos , como já bem Tribunaes
,
que os mefmos fi-

excrcitados , a commiíTaõ defta lhos de Domingos fundarão, ou
grande importância ,

pelas Ca- regerão em a Chriftande , efpa-

becas da Igreja. Aílím feguiraô Ihados por toda ella. 'i

a íeu grande Pay com a occupa- No que pertence á Região >

ça5 de Inquifidores , Conrado que domina Itália , e fe reparte

Conftancienfe , Prothomartyr da em varias Províncias, ha em ca-

Ordem dos Pregadores , Provin- da huma delias feu Tribunal lu-

cial de Germânia , e primeiro premo, a que eftaõ íogeitos, e

Inquífidor Geral nella , Frey liibordínados outros inferiores.

Pedro Sillano
,

que aíliftio no Depois dos que já temos apon-

Concilio Lateranenfe, Frey Guíl- tado , na Lombardia fuperior ha
lelmo Arnaldo , Frey Bernardo hum Tribunal fupremo

, que eftá

de Penaforte , e Frey Garcia em Milam , e em que foy In-

Aura ,
que perderão a vida vi- quifidor Geral S. Pedro Martyr;

ftimas da Fe , Frey Robaldo de faô lhe fogeitos os de BreíTa y

Milam, Inquífidor de Tholofa

,

Bergamo, Como, Pavia, No-
Frey Pedro Veronenfe, (depois vara , e Crema. Em Piemon-
S. Pedro Martyr

) que com feu te , Eftados do Duque de Sa-

fangue efcreveo o Symbolo da boya , ha hum Tribunal fupre-

F^, e eftabeleceo o Santo Tri- mo ; tem feu aífento em To-
bunal delia , Frey Raynero Pia- rim; faõ feus fuífraganeos os de
centino, Frey Poncio, Frey Pa- Aíli , Vercelli , Mondovi , e
ganq, Frey Guilhelmo Cofta

,
Saluzzo. Na Maria Trívifina

Frey Niculao Rofeli , Frey Ni- ha Tribunal fopremo
,

que fe

culao Hymerico, Frey Niculao, fundou em Veneza, e lhe efta5

e Frey Joaô , ambos Húngaros, fogeitos os de Verona , Vicen-

Bifpos , Inquifidores, e Marty- cia, Mantua , e Ferrara. Na
rey, Frey António Pavono , e Liguria ha Tribunal fupremo j

Frey Bartholomeu Cerveír»
, que refide em Génova , de que

mortos em odío da Fé , Frey faõ fuffraganeos os de Sena , Pa-

Bartholomeu Pódio, Frey Bar- dua , e Trivífio. Na Marca de
tholomeu Lapaccio , Bifpo Co- Ancona ha Tribunal fupremo ,

ronenfe, que fe achou no Con- que eftá em Ancona, e tem hum
cílio Florentino, Frey Conrado fó , fogeito , em Perofa. Na
de Catalunha , Martyr , Frey Romaniola ha Tribunal fupre-

Pedro Cadereta, Frey Pavono, mo, que fe fundou em Arimí-;'

e Frey António Siviliano Mar- no , com hum íó fuíFraganeo

Part. IV. Bb em
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em Faènçá. Na Lombardia in- Nos Eftados de Flandres, e Cam-
ferior ha Tribunal fupremo , bray fundou Tribunal Frey Re-
fundado em Bolonha , depoíito berto Coreh , Dominico. Em
fagrado , é venturofo do corpo Tunes, e Marrocos fundou Tri-

de NoíTo grande Patriarcha S. bunal, em tempo do Papa Ho-
Domingos; íaó feus inferiores, norio III. Frey Raymundo Mar-
e fubordinados o de Módena

,
tins , Dominico. No Reyno de

Reggio , Parma , Placencia
,

Torrona , e Alexandria da Pa-

lha.

Em Florença ha Tribunal
,

Aragão , e Principado de Cata-
lunha fundou o Tribunal o nof-

fo S. Raymundo de Penafort,

pelos annos de 1233. No Rey-
fundado na mefma Cidade. Em no de Valença fundou Tribunal
Sicilia outro , fundado em Pa- Frey André Roz.
lermo. Em Nápoles naò haTri- Pelos annos de 1232. occu^

bunal , ha hum Inquiíidor com pando a Cadeira Pontifícia Gre-
nome de CommiíTario Geral

,
gorio IX. paíTou hum Breve aos

que fempre deve fer Religiofo 6. dias de Mayo do mefmo an-

Dominico. Em Alemanha ha no, que começa : Declinantejam
Tribunal fupremo , fundado em nmndi vefpere ad occafum , &:c..

Teutonia , com trez fuíFraga- em que mandava com precei'

neos, que faó os de Dalmácia, to ao Arcebifpo de Tarrago-

Croácia, e lílria, Fundador de na , e aos feus Bifpos SuíFra^

todos o noíTo Frey Gonçado de ganeos
,
que ou per íi , ou por

Vaft. Em Hungria , e Polónia meyo dos Frades Pregadores j

fundou os Santos Tribunaes o ou peíToas idóneas inquiriíTem j

noíío S. Jacintho , acabou o de fe em fuás terras havia gente

Hungria , dominada efta pelo infamada dehereíia. No feguin-

TurcQ, e ficou em Cracóvia o te anuo deu o Arcebifpo noticia ç ^

Tribunal de Polónia. Em Ar- do Breve ao Santo Fr. Gil Por- ^,\,í^

menia,RuíIia, Geórgia, eWa- tuguez , Provincial da Ordem 15.

lachia fundarão os Tribunaes dos Pregadores em Hefpanha.

Frey Elias Petit , e Frey Joaô ( de todos os Conventos ,
que

Gallo , Dominicos. Nos Eftados nella havia, fe compunha entaó

de Galandia foy o primeiro In- huma fó Provincia , depois fe

quiíldor Geral Frey João Sto- dividio, como hoje fe vê, em
mach, Dominico, nelles levan- muitas ) Forao eílas as primei-

taraõ os Santos Tfibunaes Reli- ras letras Apoílolicas ,
que vie-

giofos do mefmo habito; extiii- raõ a ella
,
para fe exercitar o

guiraõ-fe, feparadas muitas Pro- Santo O/ficio , em virtude das

vincias da obediência da Igre- quacs nomeou logo o Santo Pro*

ja ; mas nós apontamos as fun- vincial Religiofos feus para In-

daçoens dos Tribunaes , naô a quiíidores. Aííim começarão os

duração delles. noífos Religiofos a fervi r o San-

F^m Bolemia, e Uratislavia to Oíficio neftes Reynos , em
houve Tribunal , fundado pelo que por induftria fua fe fbrao

NoíTo Santo Frey Ceslao , ir- levantando os Santos Tribunaes^

raaó de S. Jacintho. Na Arme- como em Caltella-, em que fó

nia fuperior fundou outro Frey havia Inquiíidores , até o tempo
Bartholomeu Pauco, Dominico. dos Reys Catholicos, fundou

então
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entaõ Tribunal em Cidade Real cleay Manotho , illuílre por ge-

Frcy Thomaz de Torquemada, raçaó, mais por virtudes , emi-
Religiofo Dominico , Varaó in- lagres. Frey Thaclavarethj lo-

lignc em letras , e fantidade, brinho do Prefte Joaó , de vida

ConfeíTor dos mefmos Reys, e fanta , milagrofa , e coroada com
depois Cardeal

, que fendo o o martyrio. Frey Filippe, ( íi-

primeiro Inquiíidor Geral do lho de Glareacas , Rey de Sce-

mefmo Tribunal , o paíTou de- vai no Império do Abexim )

pois para Toledo , em que ho- Varão em todo elle reconheci-

je reíide, devendo toda Hefpa- do por Santo, dotado de valor

nha a efte Varaó o grande be- Apoftolico , e laureado com o
neíicio de lhe introduzir em fuás martyrio, todos trez Religio-

terras efte Tribunal Santo. fos de S. Domingos , filhos do
No tempo dos mefmos Reys Convento de Blurimanos. Suas

Catholicos , e por induftria do vidas prodigiofasi , ainda que
mefmo Inquiiidor Geral Frey breves, e recopiladas

,
podem

Thomaz , fe fundou Tribunal ler os curiofos em Frey João Fr.Joa3

era Andaluzia, cm que até en- dos Santos. E temos tocado em dos San--

ta6 fó havia hum Inquiiidor. geral o que pertence á funda-
^^^J^qJ-^'

( no tempo de Henrique IV. o çao do Santo Tribunal em toda a entali, i.

era o Meftrç Frey Alonfo de Chriâandade , e de alguns Reli- cap. 9, s

Oxeda, Dominico ) Foraô feus giofos noílbs , Miniftros dellé, (^^P^^°'

primeiros Inquiíidores Frey Mi- por naô íer do noíTo Inftituto

guel de Murillo , e Frey João tratar de todos em huma noti-

de S. Martinho, do mefmo ha- cia taõ recopilada
;
paífemosao

bito. que mais propriamente pertence

,
Fiíialmente nas mais çemo- á promettida.

tas partes da terra penetrou o ,.. t,- CAPITULO XXXIX.

Continua-fe a matéria precedente^

e huma recopilaçaÕ da fundar

çao do Tribunal do Santo O;^-

cio no Reyno de Portugal»

c Orria o anno de 1397. quan-

do attendendo ao bem de

zelo dos filhos de S Domingos,
levantando o eftendarte da Fé

,

c fazendo-o venerar de feus emu-
los,.e inimigos, como foy nas

partes da Ethiopia Oriental
,

que chamaõ do Prefte Joaó ,

adonde íe fundarão dous Tribu-

naes por dous Inquiíidores nof-

fos , hum na Cabeça do Impé-
rio do Abexim, pelo noíToSan- Heípanha o Papa Bonifácio IX.

to Frey Pantaleaõ Abexim , ou- quiz inftituir hum Inquiiidor Ge*
tro em Nabia por Frey Bartho- ral, que defendeíFe eíles Rey-
iomeu de Tibuli , da meímana- nos da peite dahereíia, que por

çaÕ , também Dominico , e ac- toda a Chriftandade fe eípalha-

clamado por Santo em todo a- va pelos rebeldes á Igreja. Vi-

quelle vaíto Império. via por eftes annos o Meftrc Fr.

A eftes dous Inquiíidores Vicente de Lisboa, Provincial

2. deori- Geraes fe feguiraó outros com da Ordem dos Pregadores em
ginc In- o mefmo cargo, celebres pelo toda Hefpanha, peíToa degran-

'^"íui"'^*
^^^^

' P^^^ fantidade , e pelo de reputação em letras, e vir-

V.\^ ^ martyrio. Foraô elles Frey Tha- tudcs em toda ella, como Con-
^^'

,^ Part. IV. Bb ii feíFor,
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feíTor, e Pregador delRey Dom lo Inqiiifidor Geral ,

primeiro

JoaÕ o I. Nefte VaraÓ ,
que le- de Portugal , e Algarves ,

de-

vara as attençoens á melhor par- pois em todos os Reynos de

te de Europa, poz o Pontífice Hefpanha , como confta do Bre-

os olhos , e quiz defcançar aquel- ve do mefmo Pontífice ,
pafia-

les cuidados, com que odeíve- do em Julho de 1403. e diz af-

iava huma tal importância. Fel- fim :

r^r

Dileélo filio Vincentio de Lixbona Ord. Fratrum

Prsed. Sal. & Ap. bened.

Inter foUicitudines varias , à^c, quem duàum in

Hifpania j Portugallia ^ & Algarhii Regnis hujufmodi

pravitatis Inquijitorem deputavimus , ipjiufque InquifittO"

nis officium in hujufmodi Regnis laudahiliter exercuijli ,

prout exerces ad prafens , fcies , à* poteris per tua di-

ligentia , é^ folVmtudinis Jludium , etiam de tota Pro-

vinda Hifpania hujufmodi labem extirpare : te Inquip-

torem haret. pravit, etiam in eadem Provinda authorita-

te ApofloUca conflituimus , &c. tibi per Apof}olica fcri-
pta mandantes in remijfonem peccaminum dtftriElius in-

jungentes, quatenus in Regnis ,
è-* Provinda pradiSlis ^

omni timore poflpojlto , prafatum Inquijitionis officium ,

prout hucufque exercuifli illud in Regnis pradiBis d^c,

ut per tua follicitudinis providentiam , Herba , Arboresy

Lapides j Altária ^ & alia ad Idolatriam pertinentia,&

radix pravitatis harética exinde penitits evellantur^ &a

Fontana

.'. . Do que fe collige, que foy nos de 1308. aos Inquifídores

6'TVleftre Frey Vicente o pri- de Portugal ( íem duvida Re-
meiro Inquifidor Geral

,
que te- ligiofos Dominicos ) para fe an. i-oS,

ve Portugal , em que fundou acabarem de extinguir os Tem-
cfte Tribunal Santo , ainda que plarios

;
porque aquellcs nao

naó na forma , em que depois era6 Inquifidorcs Geraes.

fe poz , e agora o vemos. De- Falecido o Aíeílre Frev Ví-
pois obrou o mefmo em toda cente de Lisboa pelos annos
Hefpanha. Nem embaraça ao dei40i., paíTou o mefmo Pon-
Meftre Frey Vicente a prima- tifice Bonifácio hum Breve ao
zia de Inquifidor Geral em to- Provincial de Hefpanha , da
da Hefpanha a commiífaõ, que Ordem dos Pregadores

, que
Clemente V. mandou pelos an- folFe pro tem^ore

^ ( governava

por



Os Pro-

vinciais

da Ordem
dos Pre-
dadores

ln<iuiji'

dores Ge-
raes.

I

Livro primeiro
por eftes tempos hum fó as Pro-

víncias de Portugal , Andalu-

zia , e Caílella ) para que com
authoridade Apoftolica podeíTe

eleger , e confirmar Inquiíidó-

res
,
que exercitaíTem o perten-

cente ao Santo Tribunal , com
declaração

, que os ditos Pro-

vinciaes eleitores podeíTem em
prcfença dos Inquiíidores elei-

tos difpor , e refolver o que jul-

galTem mais conveniente; e af-

lim vinhaó a ficar os noííos Pro-

vinciaes comjiirifdiçaó, e poder

de Inquifidores Geraes. O Bre-

ve fe guarda no Cartório da Ba-
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talha, adonde enta6 devia reli-

dir o Vigário Geral
, que go-

vernava as Gafas de Portugal

,

a quem fem duvida foy conce-

dido o Breve
,
porque Caílelk

por efte tempo eítava em ciímá),

reconhecendo o Antipapa Cle-

mente , e naô a Bonifácio Pon-
tifice legitimo \ e nao he cri-

vei
,
que o Pontifice concede íTe

a quem o naô reconhecia , hu-

ma occupaçao de tanta honra^,

e tal importância para a Igre-

ja; circunftancia , de que fe ti-

ra outra fingularidade para eíla

Província. Diz aíllm p Breve :

Bonifacius in perpetuam rei memoriam.

Breve de Sedls Apojloltca províãentia circunfpeBans haretit

^x^al^ c^ pravitatis labe refperfos , quorum nequltta ferpit ui

Prouin- câncer ^ ne in aliorum perniciem fua venena diffunãant'^

oTdem
^ remedium libenter adhibet opportunum , ut exinde negoU0

dosPré. Catholica Fidei evuljis omnino , cí^* eradicatis errorihus

profperentur ^ ac Fides ipfa fortius invalefcat, Cum ità^

que Jlcut accepimus
, quondam Vincenúus de Lisbona\

Ordims Fratrum Pradicatorum profejfor , olim in Pro-
vinda Hifpania Inquifitor harética pravitatis , per di-^

Bam Sedem deputatus extra Romanam Curiam fuerit vi-

ta funSlus , nos affefíantes ad hujufmodt negotium Fidei

ibidem efficaciter promovendum continue talem deputari

perfanam , cujus honejla converfatto exempla tribuat pu^

ritatis , ejufque lábia erudita doSírinam fundant fapien-

tia falutaris , ut ejus minijlerio omne frumentum exin-

de labis hujufmodi cxpurgetur ; authoritate Apoftolica

tenore prafentium ex certa fcientia Jlatuimus , h* etiam

ordinamus , quod ex nunc , à* de catero , perpetuis futu-

ris temporibus , Provincialis Provinda Hifpania fecun-
dum morem pradiSli Ordinis , qui nunc ejl ^ ò* pro tem^

pore fuerit , ibidem Inquifitorem harética pravitatis bu-

jufmodi 5 prout ei fecundum l)eum vifum fuerit expedir

e

autbo-^
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authoritate Apojlolica , quoties expedierit , deputare : ac

bujííjmodi Deputatum , ficut quoties ftbi videbitur , ab hu-

jufmodl officio removere , à' alium loco fuo fubrogare.

jíc etiam Inquifitionls officium hujufmodi quoties fibi pia-

cuerit , tam in abfentia , quam in prafentia Deputati hu-

jufmodi pro tempore exercere pojfit , h" debeat , qui qui-

dem Deputatus pro tempore in hujufmodi 7tegotio Inqui-

fitionis procedere valeat , tam fecundum indulgentias ,

à* privilegia Inquifitoribus pravitatis ejufdem , diBa au-

thoritate Apoflolica deputatis , feu officia Inquifitionis hu-

jufmodi exercentibus ab eadem Sede concejja^ quam etiam

fecundtim Canónicas SanSliones diflriSlius inhibentes qui-

hufcumque perfonis Ecclefiajlicis , ^ mundanis , quorum

interefi , vel intererit quomodolibet in futurum , ne Pro-

vincialem , ò* Deputatum hujufmodi pro tempore fuper

his contra prafentitim tenorem impedire , Jeu molejlare

quoquo modo prafumant '. ac decernentes ex nuncirritum^

& inane , fi fecus fuper his a quoquam , quamvis authori-

tate , jcienter , vel ignoranter 5 contigerit , attentari.^

Pró hujufmodi autem deputatione , ut pramittitur fa-

ciendam locorum Ordinariis , quominus Chrifli Inquifw-

nis officium fuper labe pradiEla , prout volunt diSia Ca-

nónica SanSliones exercere valeant , à' quibufcumquepri-

vilegiis Ordinis , vel Inquifitoribus , feu officio memora-

tis 5 fi qua funt eis a diSta Sede concejfa , nullum voluk;

mus prajudicium generari. Nulli ergo omnijiò hominum

liceat hanc paginam nofiri fiatuti , ordinationis , & vo-

luntatis infringere y vel ei aufu temerário contraire. Si-

quis autem hoc attentare prafumpferit 5 indignatiòneni

Òmnipotentis Dei ,
à" Beatorum Petri , & Pauli j4po-

Jlolorum ejus fe noverit incurfurum, Datum Roma apud

SanSlum Petrum , Kalendis Februarii , Pontificatus

nofiri anno decimo tertio*

euc
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" Livro primeiro
Efte Breve fe praticou de-

pois na peíToa do Meítre Frey
Luiz de Vallifoleto

, ( Confef-

for delRey Dom Joaó II. de
Callella ) que por feu mandado
affiftio no Concilio Conílancien-

fe. Era efte Padre o que então

tinha o governo , e ficou fendo

Inquiíldor Geral de toda Hef-

panha , como o fora o Mcftre

Frey Vicente de Lisboa. De-
pois , correndo o anno de 1419.

achamos ( nao confta o motivo

da divifao ) Inquiíldor Geral fó

dos Reynos de Portugal o Mc-
ílre Frey Joaõ de Santa Jufta

,

filho de Coimbra ; e naõ ficou

mais memoria nefta matéria até

o anno de 1^41. dos nomea-
dos , correndo a nomeação nos
Provinciaes.

Reynando por eftes annos

em Portugal elRey Dom Joaô
o III. Monarcha piedofo , def-

velado no augmento da Fé , co-

mo na reforma da ReligiaÓ
,

exercidos , em que foy outro
Numa Portuguez , reproduzio
nelles Reynos o Santo Tribu-
nal , renovando-o , e pondo-o
na forma

, que agora fe ve
,
por

confelho dos Meftres Frey An-
dré de Refende, feu Pregador,
e Frey Francifco de Bobadilha

,

Confellbr da Rainha Dona Ca-
tharinafua mulher, efte Hefpa-
nhol , aquelle Portuguez , am-
bos Dominicos. Propuzeraò a

elRey para exemplar do que
emprendia, a forma , e difpoíl-

çaõ do Tribunal de Hefpanha,
fundado pelo Meftre Torquema-
da , de que já fica noticia , e

he a que até o prefente fe ob-

ferva nefte Tribunal Santo de
Portugal. Aílím foy a reproduc-

çaõ, e nova forma dellc pelos

annos de i5'4i.

No de 1542. a teve também
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o Santo Tribunal de Roma.
Tinhaõ os noíFos Geraes ,

por

authoridade Apoftolica
,
poder

para nomearem Inquifidores Ge-
raes para toda a Ghriftandade

;

o que exercitarão até o Ponti-

ficado de Paulo III. Difpoz efte

Pontifice na Cúria o Santo Tri-

bunal ( como fe vê hoje ) na

Congregação de féis Inquifido-

res Cardeaes , a que fe paífou

toda a jurifdiçaõ
,

que tinhaó

os Meftres Geraes da Ordem
dos Pregadores. Levantado efte

Tribunal , elegeo a Congrega-

ção dos EminentiíFimos Mini-

ftros inferiores a ella , como
CommiíTario Geral do Santo

Oificio ,
que o foy logo o Me-

ftre Theophilo de Torpea , e fe

conferva fempre em hum Me-
ftre da Ordem dos Pregadores.

Efte refide no Palácio da Inqui-

fiçaó com hum Adjunto , e dous
companheiros , todos Meftres

em Thêologia da mefma Or-

dem. Al li- tem Tribunal , em
que preííde , e faz Congrega-
ção á fegunda feira , e ufa de

poder de jnftiça.

Inftituío depois o mefmo
Paulo III. cinco Theologos Con-
fultores do mefmo Tribunal fu-

premo, para todos os cafos, e

refoluçoens delle; e o primeiro

he fempre o Meftre Geral da
Ordem dos Pregadores , o fe.

gundo o Meftre do Sacro Pala,

cio , também da Ordem , e tam.»

bem perpetuo. Faz-fe efta Con
gregaçaò dos Eminentiílimos á

quinta feira , e entra na Mefa
o CommiíTario Geral ; o lugar

he a cella do Meftre Geral da

Ordem. Sendo-o o Meftre Jufti-

niano, mandou continuar junto

a ella grandes , e efpaçofas fa-

las para efta função. Feita ella

no dia
,

que diíFcmos , vay o
Con>
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,

ÇommiíTario Geral dar parte ao Coimbra. Difpoem-fe os Depu-
Pontiííce do que fe obrou na tados para paíTar ao Confelho

Mcfa ; funçaô ,
que também faz fupremo , havendo lugar vago.

-o Meftre Geral , a que o Papa Tem o Confelho Geral exerci-

da audiência huma vez na fema- cio dous dias na íemana , ás

na. Nefta Congregação , e Tri- terças , ç ás feftas. A Mefa Pe-

bunal do Santo Officio dosEmi- quena toda a femana, cxceptos
•nentiííimos íe elegem Inquiildo- os dias Santos , e alguns feria-

res para toda a Ghriftandade
,

dos. Em huma , e outra Mefa
exceptos os Tribunaes indepen- deite Tribunal laõ todos os Mi-
dentes , como o noífo de Portu- niítros peífoas de vida exemplar,
gal: e tornando a elle. fogeitos doutos , e pela mayor

Depois de levantado na for- parte das boas calidades doRey-
ma , em que hoje continua , te- no , e fempre das melhores o
ve primeiro feu aíTento em Evo- Inquiíidor Geral ; lugar

, que
ra ; depois fe fez fegundo em ( quando ifto efcrevemos ) oc-

Lisboa; depois em Coimbra; e cupâ Nuno da Cunha , Biípo
iiltimameiíte no Oriente na Ci- Capellaó mor.
4ade de Goa. Todos eíles qua- Tem mais efte Tribunal Mi-
tro Tribunaes eftaõ debaixo da niftros inferiores , a que chamaô
jurifdiçao de hum Inquilidor Commiífarios do Santo Oificio,

Geral
, que nomea os Inquilido- que reíidem nas terras princi-

xes , e Deputados para todos, pães do Reyno , em que nao
Pia no Tribunal de Lisboa (que ha Tribunal ; a eftes fe com-
he a Cabeça a refpeito dps trez, mettem as importâncias deite,

-e lugar , eoi que aífiíle o Inqui- Por todas as Religioens tem
iidor Geral ) puasMefas; a Me- feus Confultores, para o que íe

ia Grande ^ a que chamao o offerecer de pareceres; faõ eftes

Confelho GÍsral ; e a Mefa Pe- também Revedores dos livros,

quena; os Miniftros do Confe- e papeis, que fe imprimem no
lho Geral iaô também do Con- Reyno , ou v^m de alguns , em
felho delRey , e íaô féis èm nu- que nao ha Tribunal de Inqui-

mero , hiim he fempre Religio- fiçaô. Deftes he fempre grande

fo Dominico. Occupa hoje efte o numero, que ha na Religião

lugar o Padre Frey Domingos de S. Domingos , e faõ pela

ida Encarnação. Na Mefa Pe- mayor parte tantos, quantos fao

quena ha trez Inquiíidor^s
, ( e os graduados. N^ Convento de

aílím he nos Tribunaes de Evo- S. Domingos de Li.^boa tem o
ra , e Coimbra ) donde ha fó Tribunal perpetuamente dous,
ella Mefa , em que fe explicaõ porque paga ordenados. Todos
os lugares com o nome* de Ca- eftes faõ peífoas de opinião em
deiras. Os Deputados naõ tem letras.

numero certo ; fempre houve , Tem mais efte Tribunal ou-

e ha entre elles Religiofos Do- tros Miniítros inferiores , como
minicos. Ao prefente ha trez, Advogados, Meirinlios , Car-

o Meftre Frey António Pacheco cerçiros , .Porteiros , e Conti-

eaí Li.^boa, oMcftré Friey Ipap, niíQS , todos Chriftãos velhos
,

Bautifta em Évora , o Meftre e bem procedidos, a que fe ti-

Frey Rodrigo de Alencaftie em raó exaftas jnformaçoens , como
^ .. . aos
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1

aos Familiares
,

que naõ tem bunal tivera fua origem em S.

numero certo , e faô aquelles, Domingos , o muito , que ti-

que juftiíicados , e reconhecidos nhaó trabalhado feus filhos pe-

por Chriltãos velhos, fe admit- Jos augmentos delle , e que a

tem debaixo da protecção do jurirdicçaõ , e poder de nomear
Tribunal

, que fe vai delles pa- Inquifidores , tinha andado ne-

ra as prizoens dos delinquentes, ftes Reynos nos Provmciacs da
Efta he a difpofiçaô , e forma Ordem , como também nos Ge-
defte Tribunal Santo, Oráculo raes delia em Roma , a refpei-

da Fé
5 propugnaculo da Ley to de toda a Chriftandade , at-

Evangelica , efcudo da Igreja tendendo a tudo , nomeou para

Cathoiica, Efcola da verdade, Inquifidores quatro Religioíos

freyo da herefia , e flagello do Dominicos ; ainda que ao meí-

Judaifmo. Eíte o a que fe deve mo tempo efcolheo dous de

o confervarfe nefte Reyno a Fé duas Religioens diftintas, e be-

pura ; o que nao fuccede em nemeritas.

outros, em que falta efte braço, Dos quatro Dominicos foy
p^^^^^^

e eíta maô da efpada de Deos, o primeiro o Meftre Frey Jor- an. 1^41;

a que devemos os Portuguezes ze de Santiago , que depois Faramo,

dar infinitas graças
, por que- foy Biípo de Angra ; no-

rer ,
que os noíTos Monarchas meou-o o Cardeal em 10. de P'!-^^-^'^'

foífem defenfores da fua honra, Novembro de 1J40. , e foy o SoKÍanos
levantando neítes Reynos eíte fegundo Ihquifidor

, que teve Aforif-

fagrado Propugnaculo, para fk^ . . elle Tribunal Santo, depois de ^^^^'

zer guerra a feus inimigos; dè inftituido. O fegundo foy o Me-
^ff^jpjj^

que NoíTo Patriarcha S;Domin- ílre Frey Jeronymo de Azam- c p/^y
'

gos terá fingulares grãos de glo- buja , chamado vulgarmente o Lui%^ de

ria, como o primeiro
,
que lan- OJeaílro, grande, e celebre Ef- /^: '•

çou apedra, e depois continuou critor ; elegeo-o o mcfmo Cai*- ^^/ ,*

a fabrica defta inexpugnável deal em 2. de Setembrode i5'5'2,

Torre
, que coroa as muralhas Inquifidor no Tribunal de Evo-

da Igreja. ra , e depois no de Lisboa. O
Pofto eíte Tribunal Santo terceiro fey o Meítre Frey Ber- 5'í7»/2?«/?í

'I

neíia forma, que he a em que nardo da Cruz
,
que foy Bifpo ^f^''^/"}*

I hoje continua , o primeiro In- de S. Thomé, e mandando-o o J^Soula
quifidor Geral, que fe liomebu, mefmo Cardeal Dom Henrique i.p.l,^!

foy Dom Frey Henrique, Re- levantar , e inftituir o Santo c.t^6,

ligioío de S. PVancifco da Pro- Tribunal na Univerfidade de
vincia da Piedade ; mas eleito Coimbra, foy nelle o primeiro

pouco tempo depois Arcebifpo Inquifidor. O quarto foy o Me- ^^"^^^^

de Braga, entrou no lugar o Car- ítre Frey Manoel da Veiga , a

deal Dom Henrique, irmaó dei- que o meímo Cardeal nomeou SouíauH
Rey Dom Joaô o III. a quem Inquifidor para o Tribunal de /uprà.

fuccedeo na Coroa. Era o Car- Évora , aos 10. de Outubro
deal zelofo , naõ lhe cfquccerao de 15-60. Depois o foy em ' ,^
as obngaçoens do cargo, entrou Coimbra , e ultimamente era c, 57.

em cuidados de eleger , e no- Lisboa.

mear Inquifidores; e como naò - Depois correndo o anno de

delconhecia, que o Santo Tri- 1614. , e governando eítes Rey-
Part. IV. Ge nos
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nos Filippe II. nellcs , III. em cê , e efcrita a carta para ella

Caftella , attendendo ao que a ao Inquiíldor Geral Dom Pe-

Religião de S. Domingos tinha dro de Caftilho, no Efcurial
,

obrado riefte Tribunal Santo
,

a 23. de Setembro de 1614. an-

com incançavel zelo na defcn- da lançada na terceira parte da

faó da Fé, extirpação das here- Chronica, e fe mandou refiftar

fias , e Judaifmo , houve por na Torre do Tombo deílés Rey-
//sou/a

bem conceder ( como primeiro nos
,

por Diogo de Caftilho ^, p.

muito de antes merecido, elo- Coutinho, que então era Guar-
grado ) a efta Província hum lu- da mor delia , no livro das doa-

gar perpetuo no Confelho Ge- çoens delRey Dom João III. a

ral do mefmo Tribunal , mercê, folhas 186. Aqui a repetimos

que já fizera á Província de Ca- como em lugar próprio, e par-

ftella, benemérita do mefmo pre- te eíTencial do que vamos elcre-

mio , como incançavel no mef- vendo ; diz aflim

:

mo exercício. Foy feita a mer-

Por ElRey, Ao Reverendo Bifpo Dom Pedro de
Cartadei. Caplho , do feu Cofjfelho de Eftado, feu CapellaÔ mor,

e Inquijidor Gerah Eu elRej vos envio muito faudar.

Havendo refpeito a que a principal obrigação do Injlitu-

to da Ordem de S, Domingos dos Pregadores he a de-

fenfao da verdade de nojfa Santa Fé Catholica , e extir-

pação das berejlas , em que os Religiofos da dita Ordem

fe empregao fempre com o cuidado , e zelo , que he notó-

rio 5 e pela particular devoção , que eu tenho : Hey por

bem de lhe fazer mercê de hum lugar perpetuo no Confe-

lho do Santo Officio da Inquifiçao defla Coroa , ajjim co-

mo nefla lho concedi agora '^ e pela boa informação ^ què

me foy dada das letras , e virtude do Meflre Frey Ma-
noel Coelho 5 tendo também confderaçaS ao tempo , que

ha 5 que ferve de Qualificador do Santo Officio , o nomeyo

para o dito lugar do Confelho delle , e vos encomendo ^ e

encarrego muito , que em conformidade defla rejoluçao or-

deneis , que fe paffiem logo os dejpachos necejfarios , para

elle haver effeito , e me venhao a ajfinar. Efcrita em S,

Lourenço y ^23. de Setembro de 1614.

Deu-
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Deii-fe logo poíFe, em vir-

tude defta ordem , ao Meftre

Frey Manoel Coelho , do lugar

do Confelho Geral, aos 30. de

Oiuubro do mefmo anno , fen-

do Inqiiifidor Geral Dom Per

dro de Caítilha; e aíEm fe foy,

e vay continuando ate o prefen-

te nos Religioíos de S. Domin-
gos 5 na^ faltando contradiçoens,

€ embaraços , contra que pre-

valecem a julliça , e a razão ,

fempre favorecidas do zelo , e

benevolência dos noíTos Monar-
chas. Foy o Meftre Frey Ma-
noel Coelho Provincial defta

Província de Portugal , Prega-

dor dos dous Reys Filippe I.

e II. pcíToa de grande reputa-

ção em letras , e reforma de
vida. PaíTou no anno de 1617.

a o Tribunal de Évora.

O fegundo , que occupou o
lugar 5 foy o Meftre Frey João
de Portugal , irmão do Conde
de Viraiofo , antes herdeiro da
Cafa

, que trocou pela morta-
lha Dominicana. Fora primeiro
Deputado no Tribunal de Lis-

boa , depois Bifpo de Vifeu,
grande Theologo, como dizem
os feus efcritos

, grande Reli-
giofo , c grande Prelado, corho

íe pode ver neftes nofíbs. O
terceiro, que occupou o lugar,

foy o Meftre Frey António de
Soufa , aos 8. de Junho de 1626.

fendo Inquiíidor Geral D. Fer-

nando Martins Mafcarenhas.

Foy o Meftre Frey António il-

luftre por nafcimento , muito
mais por fuás letras , teftemu-

nhas faò as fuás obras. Foy o
quarto

, que occupou o lugar

,

o Meftre Frey Joaó de Vafcon-

cellos , fendo Bifpo Inquiíidor

Geral DomFrancifco de Gaftro,

pelos annos de 1632. Foy o Ve-
nerável Padre Meftre Frey Joaó

Part. IV,
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de Vafconccllos , conhecido , e

venerado , naõ fó na Corte Por-

tugueza , mas em todas as de

Europa, pelas grandes qualida-

des de virtude , letras , e fan-

gue. Foy Provincial da Provín-

cia de Portugal , Pregador del-

Rey DomJoaó o IV. Reforma-
dor da Univeríidade de Coim-
bra , recufou duas Mitras nefte

Revno, e faleceo com opinião

de Santo. Já fua vida nos deu ^'-^^ ^'^

mais largo ailumpto nené livro.

O quinto
, que occupou o

lugar , foy o Meftre Frey Pe-

dro de Magalhaens
,

que pri-

meiro foy Deputado nos Tri-

bunaes de Évora , e Lisboa.

Nomeou-o o Bifpo Inquiíidor

Geral Dom Francifco deCaftro,

no anno de 165-2. Foy o Meftre
Frey Pedro de grande authori-

dade por letras
, procedimento

religiofo , e nafcimento. Succe-

deo4he no: lugar o Meftre Frey
Valério de S. Rayraundo, Pro-

vincial que foy defta Província, /

e Bifpo de Elvas. Nomeou-o o

Bifpo Inquiíidor Geral Dom Ve-
riílimo de Lancaftro, depois de
ter lido Deputado nos Tribu-

naes de Évora , e Lisboa. Va-
gando o lugar , nomeou para

elle o mefmo Inquiíidor Geral

a Dom Frey Manoel Pereira,

Bifpo do Rio de Janeiro , Se-

cretario de Eftado , e Provincial

que fora defta Província de Por-

tugal
, querendo

,
que o Bifpo

occupaíFe o lugar da Religião,
vifto fer Religiofo da Ordem

;

o que reílftido, e inftado pelos

Prelados delia , confultou o mef-
mo Inquiíidor Geral o ponto
com os Lentes da Univerlldade
de Coimbra , e foy-lhc refpon-

dido
, que em confciencia de-

via nomear para o lugar ( fup-

pofto efteera Bifpo ) outro Re-
Gc ii ligio"
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ligiofo ; o que fez logo na pef- biinal ; e aceita a nomeação por

foa do Meftre Frey Vicente elRey , entrou o Meftre Depu-
de SantoThomaz, que fora De- tado no lugar em 13. de Junho
putado do Tribunal de Évora. de 1697. Eftá lançada efta re*

Vago o lugar por morte do foluçaõ na Secretaria de Efta-

Meftre Frey Vicente , efteve fe- do , no livro do refifto dos def-

te annos fem provimento , irre- pachos
, que fe expedem para

foluto , e perplexo o mefmo o Confelho Geral do Santo Of-
Cardeal Inquiíidor Geral Dom ficio, folhas 10. v. 5-. Diz aílím

Veriílimo , com os muitos fo- a refoluçaó delRey : \Approvo
geitos ( como elle dizia) bene- ejias nomeaçoens ^ e mando pajfãr

méritos da nomeação, tempo, o defpacho para fe paffarem as

em que o colheo a morte ; íuc- cartas, E como a Religião de S.

cedeo-lhe no lugar de Inquiíi- Domingos he taõ benemérita ao

dor Geral feu irmaõ Dom Jo- Santo Oficio , e lhe tem feito tan-

íeph de Lancaftro , Bifpo de tòs^ferviços ^-o Bifpo hiquifidor

Leiria
, que tomando poíTe , no- Geral me conjíiUarâ logo o fogei-

meou logo para os trez Tribu- to
,

que nella lhe parecer mais

naes de Lisboa , Évora , eCoim- digno de fer provido no lugar do

bra trez Deputados Religiofos Confelho Geral : e quando vagar

de S. Domingos, a faber para algum dos lugares de Clérigos ^ fe
Coimbra o Meftre Frey Manoel extinguirá o que agora fe prove

Velofo ,
para Lisboa o Meftre de mais» Lisboa 24. de Mayo de

Frey Gonçalo do Crato-, e pa- 65)7.

ra Évora o Meftre Frey Anto- Por morte do Meftre Frey
nio Pereira

,
que já em Goa ha- Gonçalo do Crato tornou o lu-

via tido efta occupaçao. Suípen- gar a cahir em femelhantes ir-

deo o provimento do lugar do refoluçoens ás que precederão

Confelho General \ e querendo ao feu provimento; aííim fe re-

annos depois fazello em fogei- tardou outra vez á Religião al-

to fora da Religião, com promef- guns annos , em que chegou a

fa de que depois daria o pri- morte do Bifpo Inquiíidor Ge-
meiro lugar

,
que vagaífe , á ral, mas tinha já feita a nomea-

Ordem , em lugar do leu
, que çaó

(
que depois de fua morte

entaõ lhe intentava prover em fe publicou ) na peíFoa do Pa-

fugei to de fora , fe queixarão os dre Frey Domingos da Encar-

Prelados , e Meftres delia a el^ naçaò ,
que nefte tempo era De-

Rey Dom Pedro II. que atten- putado no Tribunal de Évora,

dendo á juftiça da queixa, e á Aílím paífou para o Confelho

mercê feita pelos Reys antepaf- Geral , em que aílifte quando
fados , e continuada por mais ifto efcrevemos.

de oitenta annos nos Religio- Refta-nos a noticia dos lu-

fos de S. Domingos , mandou gares do Tribunal da índia
,

ao Bifpo Inquiíidor Geral, que occupados pelos Religiofos de
nomeaífe fogeito da Religião

,

S. Domingos , por mercê , e

digno do lugar ; o que fez o graça feita á Ordem pelos Se-

Inquifidor na peíToa do Meftre nhores Reys defte Reyno , e

Frey Gonçalo do Crato , nefte Inquiíidores Geraes dclle, com
tempo Deputado no mefmo Xri-[ os olhos no zelo

, que fempre
^^ . ' acha-
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acharão na família Dominica , grande Patriarcha o primei-ro

para fervir, e defender a Igre- Fundador delle , feus filhos in-

ja. Foy hum dos Reiigiofos o cançaveis Miniftros , que conti-

Prèfentado Frey Thomaz Pin- nuos defenfores àã Fé lhe tin-

to , mandado para Inquiíidor do gira6 com feu fangue o Eften-

Seufd. Tribunal de Goa porelRey Fi- darte, com fuás letras o arvo-
Aforifmo

jjppg j^ q^-^ Portugal, e nomea- raraô fempre triunfante das he-

flT^

, «. / , do pelo Inquiíidor Geral Dom reílas, contra quem por todo o

I\p,
7. Jorze de Almeida , em 6. de Mundo continuaõ a guerra com

^
, _ Outubro de 1586. Exercitou o os efcritos , com as controver-

'^

pít-TÁu <^^^gQ ) como feefperava de fua íias, com as perfuaíivas , coma
~^^es Hif~ vida , e zelo. Seguiofe-lhe o no tempo

, que ifto efcrevemos,
tor. P.c~ Meílre Frcy Gafpar de Mello

,

le íabe nefta Corte de Lisboa

,

^ap"^' 9"^ occupou o mefmo lugar, em que Frey Rodulfo de Santo

mandado, e nomeado pelomef- Thomaz, Religiofo Dominico,
mo Rey , e pelo mefmo Inqui- de naçaó Hollandez , tem redu-

. íidor Geral em 18. de Setembro zido , e tirado das garras do

p
í^ de 1588. Depois , correndo o demónio perto de oitenta He-

círp. 7!^ anno de 1672. occupou o mef- reges proteftantes
, ( que eftaó

Tontan. mo lugar de Inquiíidor o. Me- nefte Reyno
, por razaô do con-

an, 1^72. ^j-e Frey Lucas da Cruz , que trato ) que elle mefmo facramen-

foy Vigário Geral da índia. Os tou na Igreja de S. Domingos,
ultimos , e mais chegados a efte Convento , em que aílifte por
tempo, em que efcrevemos^ fo- Capellaó , e ConfeíFor dos Ale-

raô o Meftre Frey Thomé de macns. O Padre Meftre Frey
Macedo ,

que foy Vigário Ge- Manoel da Madre Deos
, que

ral da Congregação , e zelofo hoje vive no noífo Convento do
Reformador delia , como incan- Porto , com a occupaçao de
çavel na occupaçao de Inquiíi- CommiíTario, e Qiialificador do
dor. Foy filho da Congregação, Santo Officio , tem com o mef-
faleceo na perdição da nao Noí- mo zelo convertido á noífa San-
ía Senhora da Ajuda, vindo pa- ta Fé trinta e quatro Hereges
ra eíle Reyno. Foy o outro o de diíFerentes naçoens*do Nor-
Meftre Frey Manoel da Afcen- te. Naõ negamos com tudo

,

faõ , filho da Província de Por- que nos Santos Tribunaes tive-

tugal ; nomeou-o o Inquiíidor raô os Reiigiofos de S. Domin-
Geral Dom Jofeph de Lancaítro gos , por muitas vezes ( das ou-
em Fevereiro

,
pelos annos de trás Rcligioens Sagradas ) Coad-

1694. voltando para efte Reyno, jutores zelofos nefte exercício,

faleceo nelle brevemente em 28. nao baftando a execução delle

de Dezembro de 1701. nefta forma
, para lhe tirar a

Eftas faó as noticias baftan- propriedade , e a primazia,
tes a provar a razaó , com que
os Monarchas naturaeâ Senho-

res deftes Reynos , ou Gover-
nadores dellcs , como foraó os

de Caftella , puzeraó no lugar

do Santo Oíficio os Religioíos

de S. Domingos : fendo efte

CA-
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nhãs , filho de Lisboa , e gloria

delia , como deíla Província
,

Varaó venerável', e illuítre cm
letras, mais em íantidade. Em

CAPITULO XL.

Dos Relígw/os de S. Domingos
\,

pertencentes a ejla provinda , e

que nos Reynos , e Conquiftas

de Portugal merecerão Mitras^

como dos que fe efcufaraÕ a el-

las»

ftia Beatificação fe trabalha ao
prefente. Foy nomeado pela Rai-
nha Dona Catharina, Regente
deftes Reynos por morte del-

Rey Dom Joaõ III. feu mari-

do. O fegundo Dom Frey Do-
mingos de Gufma6 , filho natu-

Domingos (alcançando-o ral do Duque de Medina Sido-

de Deos , como prometteo á fua nia , e primo delRey de Portu-

Familia na fua ultima hora ) o gal Dom PedroII. Foy nomea-

esforço de efpirito a feus filhos, do pelo mefmo Rey Bifpo de

para perfeguir , e triunfar do Leiria, e pouco depois Arcebif-

lobo infernal , como Paílores ro- po de Évora.

NAo deu fó o Patriarcha S.

buftos, e deílemidos; mas tam-

bém lhes communicou a vigi-

lância
5
prudência , e defvelo

,

para governar o rebanho de
Ghrifto. Naó fó participarão

Quanto aos Arcebifpos da

índia Oriental. Dom Frey Am-
brofio foy Arcebifpo de Cran-

ganor, e Meliapor ,
pelos annos

de i$^6. reynando em Portugal

Vontana
an. i<^2á*

eíles filhos daquelle Pay illuftre Dom João o III. Foy efte Pre-

ás virtudes , e qualidades de kdo incançavel na reforma, e

verdadeiros Paílores , conten- augmento daquella Chriftanda-

dendo , como David , com as de
,

que ficou do Apoftolo S.

facrilegas arrogâncias de Go- Thomé ; faleceo com grande

liad ; mas conduzindo , como opinião de fantidade.í Dom Fr.

Moyíes , as ovelhas até o mon- Jorze Themudo foy Arcebiípo ^"fi^'^^

te da Vifao
,

pelo deferto do de Goa, promovido por elRey 3^.*

Mundo , com o báculo do feu Dom Joaô III. da Cadeira Epif- Alonfo

exemplo. Ettes forao os Prela- copal de Cochim , fendo o pri- ^/y""!'

dos , e Principes , que da Re- meiro , que a occupou. Seguio ori^m.

'

ligiao de S. Domingos paffarao os mefmos pafíbs , do Bifpado

a occupar as Cadeiras da Igre- de Cochim
,
para a Cadeira Prr-

ja ; affim depois dos Miniftros maz de Goa, (promovido por Fontana

do Tribunal da Fé apontaremos elRey Dom Sebaftia^ ) Dom ^'^^ ^^8^'

nos Arcebifpos , e Bifpos os cul- Frey Henrique de S. Jeronymo
tores delia, quanto ao que per- pelos annos de 1^66, foy morto

tehce a efta Província , Reyno com veneno em ódio da Fé. D. y^
J'^

de Portugal , e Conquiftas, ti- Frey Vicente da Fonfeca foy
^"^'

rando-os das Hiftorias, e Chro- Arcebifpo de Goa , nomeado por H/n-ony-
elRey Dom Filippe I. deíle no- mo df

me em Portugal ; acompanhou ^^^^don'

a elRey Dom Sebaíliaò na in-
'/-^//^^J^*

felice jornada de Africa, adon- no. na.

Arcebifpos, Dom Frey Bartho- de ficando cativo, reduzia a ai- hijtoria

lomeu dos Martyres , Arcebifpo guns dos inimigos da Fé. Dom ^^JjV'^^^

de Braga, Primaz das Hefpa- Frey Manoel Telles, Provincial,

que

nica delia
, para mais fácil no-

ticia dos que a defejarem neíta

matéria.

Foy o primeiro ,
quanto aos
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que foy da Ordem dos Prega- Epifcopal de Angra, reynando

dores na Província de Portugal, elRey Dom Joaõ o III. vivia

foy Arcebifpo de Goa, nomea- pelos annos de is^6. Dom Frey
do por Filippe III. em Portu- Jorze de Lemos foy Bifpo do

tugal ; faleceo na viagem, que Funchal, pelos annos de i5'5'ó.

continuava para a fua Igreja. reynando elRey Dom Sebaftiaõ.

Qiianto aos Bifpos. Dom Dom Frey António Bernardes

Frey Suciro o Segundo deite no- foy Bifpo Titular de Martyria,

me foy Bifpo de Lisboa , rey- para o que foy chamado por

nando Dom Sancho II. ainda efta elRey Dom Joaó III. de Coim-
Gadeira naõ era Archiepifcopal, bra, adonde era Biípo de AneL
dignidade

,
que teve no anno Dom Frey Gafpar dos Reys foy

de 1330. Dom Frey Roberto Bifpo Titular de Tripoli , no

foy o primeiro Bifpo no Reyno reynado delRey Dom João III.

do Algarve. Occupou a mcfma Dom Jeronymo Pereira foy Bif-

Cadeira Dom Frey Bartholo- po Titular de Salé; vivia pelos

meu, nomeado por elReyDom annos de isi^-

Aífonfo III. Dom Frey Jorze Dom Frey Bernardo da Cruz
de Padilha , fendo Portuguez

, foy Biípo de S. Thomé , reynan-

e filho defta Província
,

paífou do elRey Dom Joaõ o III. Fi-

a Itália , adonde foy Bifpo em cou no Reyno por importâncias

Givita Ducale , no Ducado de delle. Occupou a mefma Ga-
Parma

,
pelos annos de 1607. deira Epifcopal por nomeação

Dom Frey Jufto Baldino foy do mefmo Rey , Dom Fr. Joaó
Bifpo de Ceuta , reynando el- Bautifta. PaíTou efte Prelado á

Rey Dom Joaõ o II. de quem Ilha de S. Thomé , com doze Re-
foy muy eftímado. Dom Frey ligiofos do feu habito, a pregar
André Dias foy Bifpo de Me- na fua Dioceli no Reyno de
gara , em Grécia , na Província Gongo , com grande exemplo

,

deAchaya, pelos annos de 1432. e igual fruto. Dom Frey Jorze
reynando elRey Dom Joaõ I. de Santa Luzia foy o primeiro,

renunciou o Biípado , e reco- que occupou a Cadeira Epifco-
Iheofe a Lisboa ao feu Gonven- pai de Malaca, governando por
to. algum tempo a Primaz de Goa,

Dom Frey Duarte Nunes reynando elRey Dom Sabaíliaõ.

paíFou ao Oriente com o titulo Dom Frey Gafpar da Cruz foy

de Bifpo de Laodicea ( e foy Bifpo de Macao por elRey D.
o primeiro, que paíTou áquellas Sebaftiaõ. PaíTou ao Império da
partes com o de Bifpo ) por China ( antes da dignidade ) e

mandado delRey Dom Manoel, foy o primeiro
,
que ferio com

para importâncias de todas as as vozes do Evangelho nos ou-

Igrejas daquelle Oriente. Dom vidos daquelleGentilifmo. Dom
Frey Fernando de Távora foy Frey Joaõ de Cintra, foy Bi f-

Bifpo do Funchal , no reynado po do Oriente , nomeado por

dclRey Dom Joaõ III. íicou no elRey Dom Sebaftiaõ
,
pelos an-

Reyno para importâncias delle. nos de i^jo. Dom Frey Anto-
Depois foy Efmoler delRey D. nio de Soufa, filho de Martim
Sebaftiaõ. Dom Frey Jorze de AíFonfo de Soufa , Governador

Santiago occupou a Cadeira da índia , foy Bifpo de Vifeu

por
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por nomeação delRey Filippe ella , e ha de occuparnos nefte

Marche- ^' ^^ Portugal. Foy Provincial Tomo mais larga efcritura. D.

Jio^eoít^ àiítà Província pelos annos de Freyjacintho de Saldanha foy
tros, IS79' Vigário, e Generaliílímo Bifpo de Anel em Goa, nomea-

de toda a Ordem por Clemen- do por elRey Dom João o IV.,

te VIII. no anno de 1594. e fagrado, governando já Dom
Pjo^^ode Qq,„ Frjoao da Piedade foy Pedro II. pela difficuldade que .

lujtl
' I^i^po de Macao , nomeado por houve fobre o Pontífice paíTar

Ambrofio Filippe 11. em Portugal
,
pelos as Letras para eíle Reyno.

de Jltd, annos de 1606. Dom Frey An- Dom Frey Lourenço de Ca-

dfsoufa
^^"^o Valente foy Bifpo de S. ílro, fogeito abalizado em Ca-

de Mace- Thomé , pelos annos de 1609. deira , e Púlpito , occupou a

do i Fio- nomeado pelo mefmoRey. Dom Epifcopal de Angra, depois a
usp Frey António de Santo Eílevao de Miranda, por nomeação del-

ijha,
' ^^y Bi^po de Angola , nomeado Rey Dora Pedro II. de quem

Fontana pelo mefmo Filippe. Fez em era Pregador. Já nefte livro nos
1604. aquellas terras grande feara deu mais largo aíTumpto. Dom
Jlonío

^ Fvangelica. Dom Frey Sebaftiaô Frey Manoel Pereira foy Bifpo

Fernan, da Afcenfaô , nomeado pelo do Rio de Janeiro, nomeado
in Cone. mefmo Filippe , foy Bifpo de pelo mefmo Rey, que o deixou
Prííí//í. Cabo Verde. Aífim fe achavaõ ficar no Reyno por Secretario

de'Sozifa' ^"^^^ todas as Conquiftas poyoa- de Eftado. Foy Provincial da

s.;?./. 5. das da Familia Dominicana, Provincia de Portugal , e Viga-
cap. 12. como de Cultivadores grandes rio Generaliflímo de toda a Or-

do Evangelho por inílituto , mui- dem , companheiro do Geral dei-

to mais por zelo. la, com o titulo de Provincial

i Dom Frey João de Portu- da Terra Santa. Já deixamos

;^ ^'
g^^j irmaô do Conde de Vimio- nefte livro mayor noticia. Dom

14/ ' fo, Varaõ venerável por virtu- Frey Valério de S. Raymundo,
Cond^

de, letras, e calidade, foy Bi f- reconhecido por hum dos mayo- Ericei"^

po de Vifeu, nomeado por el- res Theologos do feu tempo , Portugal

Rey Filippe III. em Portugal, foy Bifpo de Elvas, nomeado ^'^J^^ítra-

Já nefte livro nos deu mais lar- por elRey Dom Pedro II. foy jaf"^'
*

go aíFumpto. Dom Frey Anto- Provincial da Ordem dos Pré-

nio da Refurreiçaõ
,
que tam- gadores a Deputado no Santo

bem com fua vida augmentou Tribunal de Évora , e Lisboa

,

os deita efcritura, foy Bifpo de depois do fupremo Confelho.

Angra, da nomeação do mefmo Já nefte livro nos deu aíFumpto

Fr. Luix Rey , e Lente de Prima na Uni- Dom Frey Pedro Pacheco , def-

de Soufa verJTidade de Coimbra , e hum cendente do grande Duarte Pa-
2'P-l 4- dos grandes Oráculos delia. D. checo, Scipiaõ Portuguez , rayo
^m 7'

pj.gy Miguel Rangel , fogeito do Oriente, he Bifpo de Co-

Vontana grande em letras , e virtude, chim, nomeado por elRey Dom
an. i6]i. foy Bifpo de Cochim , e o fex- Pedro II. pelos annos, que ifto

to, que. occupou aquella Cadei- efcrevcmos. Dom Frey Manoel
ra. Governou dous annos o Ar- de Santo António, íogeito de
cebifpado de Goa. Foy Vigário reputação grande em letras , e

Geral da Congregação da In- virtude , Bifpo de Malaca , no-

dia ; faleceo fufpirado de toda meado pelo mefmo Rey, vive

pelos
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pelos annos de 1706. ( que va- nas guerras, que fe feguiraõ ao

mos continuando as memorias levantamento deíle Reyno. Fr.

defta Província ) adminiílrando Luiz de Menezes , filho natural

as Chriftandades das Ilhas de do Duque de Caminha
,

que

Solor com incançavel, e arden- paíTando ( depois da Acclaraa-

te zelo 5 filho de feu efpirito. çao delRçy Dom João o IV. )

^Dom Fr. Jofeph dejefus Ma- com o Duque de Aveiro a Ca-
ria , Bifpo de Patara. Já dei- ftella, foy nomeado porFilippe

xamos mayor noticia fua. Fr. IV. Bifpo daquella Coroa , di-

Francifco das Chagas he a efte gnidade , que lhe roubou a mor-

mefmo tempo Prelado , e Admi- te. O Meftre Fr. Domingos do

^ niftrador dos Rios em toda a Rofario , de naçaõ Irlandez ^
' Coíla da Ethiopia Oriental , Religiofo de grandes letras , e

desde o Cabo de Guardafá até reforma , de que em feu lugar

o de Boa Efperança. He lugar daremos mayor noticia , foy no-

de reputação
,
que tem occupa- meado Bifpo de Coimbra pela

do, e vulgarmente occupaó os Rainha Dona Luiza (governan-

Religiofos de S. Domingos qua- do efte Reyno por morte de feu

li fempre. marido D. Joaó o IV. ) faleceo

Qiiajito aos que nomeados efperando as Letras,

para a dignidade Epifcopal , Quanto aos que modeftamen-
íhes roubou a morte o que lhe, te fe efcufaraõ ás Mitras, oíFe-

dava o merecimento , foraó o recidas pela Coroa Portugueza,

Meftre Fr. Fernando de Mene- foraõ fete, Fr. Jorze Vogado,
zes , filho dos Senhores da Bar- ConfeíFor delRey D.- Manoel ,

ca , ramo da illuftre Cafa de Ma- grande Religiofo
,
que recufou

rialva , Religiofo reformado , e o Arcebifpado de Braga , oíFe-

reconhecído Oráculo entre os tecido pelo mefmo Rey. Frey
Theologos de íeu tempo , foy Pedro de Sayna , Hefpanhol

,

nomeado Bifpo de Cochim , de- perfilhado nefta Provincia , Con-
pois do Algarve por elRey D. feíTor da Rainha Dona Ifabel

,

Dom.ano Joaó o IV. faleceo antes de fer mulher delRey Dom Manoel

,

^ ^^* fagrado , no anno de 165-7. Fr. que recufou a mefma Mitra ,

Fernando de Liove , natural de offerecida pelo mefmo Rey. Re-
Anvers no Eftado de Flandres

,

cufara já em Càftella o Bifpado

que viveo, e faleceo nefta Pro- de Abula. O Meftre Fr. Luiz
vincia , e eftá fepultado em S. de Granada , fogeito taó gran-

Domingos de Lisboa , foy no- de , como o feu nome
,
que re-

meado Bifpo do Funchal por cufou o Arcebifpado de Braga

,

elRey Dom Joaó o IV. Foy que lhe oíFereceo a Rainha V^o-

efte Religiofo ConfeíFor de feu na Gatharina
, ( de quem era

irmaô o Infante Dom Duarte

,

ConfeíFor
) governando efta Co-

e teve concluído o negocio de roa por morte delRey D. João
o trazer a efte Reyno do Ca- o III. Mais Mitras recufou; fa-

ftello de Milão , adonde o de- bemos
, que a de Vifeu , oíFe-

teve oEmperador Fernando III. recidaporelRey DomSebaftiaõ,
em contemplação de Filippe IV. Tendo noticia, que o Pontifice

de Càftella , a quem era formi- Sixto V. o intentava crear Car-

davel hum taò grande Soldado dcal , trabalhou incançavel , re-
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conhecendo ao mefmo Pontífice Bifpado de Miranda , depois o
por graça o naò o obrigar com de Braga, offerecidos pelos Reys
aquelia. O Meilre Fr. Martinho Filippes III. , e IV. governan-

de Ledefma , fogeito grande , do efte Reyno. Fr. Francifcode

que recufou o Bifpado de Vi- Santo Thomaz , Religiofo de

feii , offerecido pela Rainha Do- inteira , e exemplar obfervancia,

na Gatharina , Regente da Co- que recufou o Bifpado de Ma-
roa Portugueza. Frey António cao , oíFerecido por elRey Dom
Serrão, que recufou o Bifpado Pedro II. Já nos deu aílumpto

de Cochim. O Meftre Fr. Je- nefte livro,

ronymo da Azambuja , vulgar- O mais, que aqui falta em
mente o Oleaftro , alTaz conhe- matéria de Prelados Portugue-

cido , e venerado , que recufou zes , e ainda eftranhos , tirados

o Bifpado de S. Thomé no mef-

mo tempo.

O Meftre Frey Gafpar Lei-

tão ,
grande Letrado , e Pro-

vincial defta Província , que re-

cufou o Bifpado de Malaca, de- o Meftre Frey Pedro Monteiro,

pois o de Cabo-Verde. O Me- Mayor individuação do. que to-

dos Clauftros Dominicos para

as Mitras defta Coroa Portu-

gueza , e fuás Conquiftas ,
po-

de ver o curiofo Leitor no Clau-
ftro Dominicano

,
que efcreve

ftre Frey Joaô de Valladares
,

Oráculo das letras nefte Rey-
no

, que recuíou o mefmo Bif-

pado de Malaca , o lugar de

Inquiíidor da índia , e nefte

Reyno o àe, D. Prior de^Pai-

ca á Ordem ,
quanto ao Santo

Tribunal , dandonos Deos vi-

da , nos occupará agora a penna

em verdades , ou expoftas , ou
difpatadas , introduzidas nas

glorias Dominicanas
, que in-

mella, O V. P. M. Fr. Joaô de tentamos expor ao Mundo, pa-

Vafconcellos , irmaó de Dom ra confirmar verdadeiros , infor-

Francifco de Vafconcellos , Con- mar duvidofos , e refutar obfti-

de de Figueiró, que recufou o nados.

QUAR-
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(;)UARTA PARTE

DA HISTORIA
DE S.DOMINGOS

,

PARTICULAR DO REYNO E CONQUISTAS
DE PORTUGAL.

LIVRO SEGUNDO.
Das Relígiofas ,

que floreceraõ , e tiveraÕ nome em virtude tiejla Pro-^

vincia , defde o armo de 1614. que o Chronijia delia o Padre Frey
Luiz de Soufa fujpendeo a penna , até o de 170$. em que temos
entre mãos a divida de continuar a fua memoria. Nelles iremos

tocando o que a nojfa indujlria , e diligencia chegou a defcobrir de

fuás vidas , conforme a antiguidade das Cafas,

Mojiciro

das Do-
nas de

Santa-

rém.

CAPITULO I.

J)as Madres Dona Violante de

Mendonça , Dona Anna de Men-
donça ^ Dona Francifca de No-
ronha , e Dona Ignez Henri-

ques no Mojieiro de S. Domin-

gos das Donas.

Ao fey decidir fe he
mayor a obrigação em
que a Villa de Santa-

rém ( notável entre

todas as defte Reyno ) poz a

efta Provinda , hoípedando naó

fó os primeiros Religioíos , mas
as primeiras Religiofas delia

;

fe a em que. a Provincia poz a

Santarém, bufcandoa , e prefe-

rindo-a neíle Reyno para pri-

meira hofpedagem de gente de

v.Part. IV.

tanto efpirito. He fem duvida,

que entre os que profeíTaÕ as

verdades delle , fempre avulta

mais o que recebem
,
que o que

fazem ; e na humildade religio-

fa ( melhor Dominicana ) fem-

pre foy mayor brazaó o faber

fer agradecido
,
que o efperar

agradecimento. Efte recompen-

fou fempre cfta Gafa , lembra-

da das obrigaçoens , como das

glorias de primeira, fendo hum
fecundo jardim de virtudes, flo-

res
,

que paíTando-fe a frutos

bem fazonados , foraó de utili-

dade commua , de credito para

a Gaia , de exemplo para a Vil-

la , e de conlolaçao para todos,

ficando fem controverlia com a

primazia dos Moíteiros Domi-
nicanos nefte Reyno, villo per-

Dd ii der.
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der , ou fugir o de Chellas a conhecendo na virtude a mais

eíTe título," fogeitando-fe a ou- .legitima nobreza, entrou pelos

tro governo , e nao por ter fi- fagrados Clauílros defta Gafa

do iíento do Dominicano, co- taõ efquecida das vaidades de

mo quiz aifirmar o mal confide- que fugira para ella, que nao

rado Siliíb, que levantando hu- houve acçaõ de abatimento, em
ma pedra , antes ,

que nos hom- que naô edificaíTe a quem me-
bros da verdade , nos volunta- Ihor a conhecia, ou em quenaõ
rios alentos de huma penna, a quizeíTe dar a conhecer

,
que o

poz no alto do Templo daquel- que deixara era nada ; e o tudo
Ia Gafa , de donde cahe , e ca- o conhecer que o era.

hirá tantas vezes , quantas at- Aílim paíTou o anno de ap-

tender á fua efcritura qualquer provação com as efperanças ,
que

madura, c bem verfada noticia, podia dar quem tao refoluta , e

Mas porque nao pareça
, que goílofa abraçara aquelle género

alargamos eftes efcritos á culta de vida
,
profeflando ainda com

das que fe devem á alhea pen- mayores defempenhos
,
que pro-

na, remetto o curiofo á I, Parte mettiaô as efperanças. A láa

daGhronica defta Provincia,em junto á carne; ao jejum defete

que o Padre Frey Luiz de Sou- mezes ajuntava continua oraça5,

fa, com clareza, e energia rif- e liçaô bem meditada de livros

ca , e confunde as letras daquel- fagrados , com tanta intelligen-

le padraô , indecorofo ás vene- cia dos lugares da Biblia
,
que

radas, e recebidas tradiçoens com íingular promptidaõ , e pro-

da antiguidade, e apócrifo con- priedade os applicava aílím pa-

tra as defta Provincia , taÕ fe- ra fua reforma , como para a

guras para o feu credito, como edificação de quem a ouvia
;

impugnadas fó do capricho, ou em fua morte o veremos com
do defagrado. fulHcien te prova. Era pratica fua

Mas nao he o ficar com o a confiíFaõ de mais indigna do

lugar de primeira , a gloria de habito, que trazia, adiantando-

que pode jadlarfe efta Gafa das fe a fervir em tudo , como fe

Donas, mas do numero de he- trabalhara por merecello. Era

roicas filhas
, que em tantos fe- deftra no Orgaô , e incançavel

culos lhe foraÔ nao fó fuftentan- no gofto de afliftir ao Goro ,

do, mas reproduzindo o efpiri- ajudando com elíe o canto fa-

to da obfervancia,
( que ainda grado, em que fe fufpendia fua-

hoje fe exercita na mayor parte vemente fua alma, imitação, e

das cultivadoras delia ) dando- ternura do grande Agoftinho. piebat

nos neftes últimos annos glorio- Naò entrara no Mofteiro a Ma- amem

fa matéria para nova efcritura. dre Sor Violante com o contra- yl^errimèl

A Madre Seja a primeira a Madre Dona to de exercitar efta parte; mas J"^^ J^'\
Dona Violante de Mendonça. Forao parece, que o fazia com Deos Candcis
Violante ç^^^^ ^^y^ Lopo de Soufa de Ga- de louvallo como podia na ter- ^"ave fo.

illuftres , como o affirmaõ feus na bemaventurança. Naõ devia dbus ve- .

appellidos ( nelles herdados , e de lhe prometter pouco lucro hementer
j

"^

naõ efcolhidos ) e venturofos

,

o contrato
;
porque , como fe o ^^^'?^"

como pays de huma filha
^
que deixara em herança , enfinou a {^{iJ^

duas
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decer , o naó acordar á diíTo-

nancia , ou o adormecer na omif-

faô!

Contava a Madre Sor Vio-

Livro primeiro Gap^IJ '^ ^rc^' ni^r
duas fobrinhas ( que no Moftei- deixeme ver o Ceo

,
que fá ejfa

ro fez tomar o habito , e tmha vijia me alegra ; fuípiro daqiiel-

comligo ) aquelle inftrumento, le grande, e Santo Prelado , que

pedindo-lhes , e lembrando-lhes para encaminhar a Deos fua al-

lèmpre
,

que o que entoaíTem ma
,

pedia
,
que lhe deixaílem

a elle , foílem coufas fagradas. ver o Ceo em femelhante hora.

E que mal efcutado confelho nas Suípendia-íe nelle a Madre
quedeílrasem femelhantes pren- Sor Violante, por mais, que a

das, as infamaõ, e defnaturali- apertavaõ as dores
,

que difll-

zaò em agradar , e divertir ou- mulava fofrida ; e perguntando-

vidos profanos , naõ fe ifentan- lhe huma Religioía
,
que o re-

do , nem o fagrado do Coro , de parava , fe fentia alguma coufa,

fer atalaya , em que fe efcutem refpondeo : Timor mortis contur-

vozes menos decentes ,
que as bat me. Hia-Ihe faltando o alen-

que deftinou o Ceo para feus to
,
pedio com grande anciã a

louvores ! Culpável lethargo de Unçaó ; recebida , e dizendo-

qucm as devia mandar emmu- lhe huma irmaa fua
,
que já cita-

ria defcançada , repetio : In pa-

ce in idipfnm dormiam , cí^* ^^^

quiefcam, Pedio logo
,
que lhe

deíTem hum Crucifixo , e beijan-

lante cincoenta annos
,
quando do-lhe as Chagas , apertando-o

a aífaltou huma doença
,
promet- fobre o rofto , diíFe : In hactilo

tendo fer antes dilatada
,
que ijio tranfrúimus Jordanem , e efpi-

perigofa ; mas fem duvida o íby rou , como fe diíFera : EJie he o

tanto no feu voto ,
que chaman- bordão mais feguro para pajfar

do a Prelada , e muitas paren^ o arrebatado rio da morte
^
para

tas , que tinha na Cafa , lhes o porto da eterna felicidade. Igno'

diíFe o pouco
, que lhe reftava ra-fe o dia. Sabe-fe

, que foy no
de vida

,
propondo-o com tal anno de 1619. Mas naó deixa-

fegurança , que fez crivei naô remos em íllencio hum cafo me-
feria imaginação , ou conje£lura recedor de reparo ; e foy que ,

fua , mas fuperior noticia com havendo de levarfe o corpo pa-

que o Ceo a illuftrara ; naó fe ra o Coro , ao tirarfe o efquife

moílrando menos na conformi- de huma cafa , em que fe guar-

dade, com que começou de dií- dava , fe poz fobre a cuberta

porfe para o ultimo golpe. Pe- delle huma Pomba branca
,
pa-

dio os Sacramentos , e receben- recendo impoíHvel o ter tido

do-os contrita, e reíignada, da- entrado na cafa de donde fahia,

va graças ao Senhor pela mer- como o ter vindo áquelle tem-

cê, que lhe fizera, pedindo ás po de fora
,

porque ninguém
Religiofas

, que repetiíFem , e vira que caminho trouxera. Af-

entoaíTem oMiferere,que acom- íiílio nomeímo lugar ao Oificio

panhou com lagrimas, edemon- da fepultura ; e cuberta a co-

ftraçoens compungidas ; e por- va , fe levantou no ar , e fe

que huma Religiofa ,
pondo- perdeo de viíla, ficando as Re-

íelhe diante, lhe tirava a vifta ligiofas taó fufpenfis agora de
de huma janella , que lhe fica- a naó achar nenhuma diligcn-

va fronteira , lhe diífe : Madre

y

cia , como primeiro defanima-

das

S:n'te me
caciumvi-

dere ut

ípiritus

dirigatur

ad iJomí*
num.
Sand.
Martin.in

ejus vitau
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das para a de lançarem maó delia. Nao deímcrecem fazer nu-

Tia da Madre Sor Violante
5 mero com eftas duas grandes

A Madre g ^^^ muito mayor parentefco Religiofas , outras duas fuiala-

Anna de ^^ virtude , foy aMadre Dona das por nobreza , e conhecidas

Menãon. Anna de Mendonça
, ( que de por reforma de vida , a Madre

Ça. proiííTaò fe chamou Anna do

Elpirito Santo ) a que a gran-

de obíervancia
,

gravidade , e

modeftia de fua peíToa negocia-

Dona Francifca de Noronha , e

a Madre Dona Ignez Henri-
ques. Quafi no mefmo tempo
viverão nefta Cafa , e deixarão

raó muitas vezes o lugar de Pre- nella eterna memoria, primeiro

lada, que aceitou fempre con- de huma caridade abrazada com
ftrangida, porque era todo íeu que acodiaò ás affligidas , aíli-

genio viver retirada , naõ por ftiaó ás enfermas , e fe adianta-

efquivarfe ao commercio das vaõ a fervir a todas. Peniten-

Hiais Religiofas , que amava ,
tes ; naó houve inftrumento de

mas para empregar todo o tem- atormentar
,
que fc naõ achaíFe

po na oração , commercio de por fua morte , com baílantes

que fó tirava lucro , e em que linaes do que fe tinha uíado

achava o centro do verdadeiro delle. Na oração taó continuas,

goíto. Aífim lhe fuccedia o tem- que fe lhes naõ contava o tempo

po, que fe achava livre das pen- delia por horas; dias, e noites

íbens de Prelada
,
que acabadas inteiras lhes levava efte exerci-

as funçoens da Communidade cio fanto , com tanta fuavida-

no Coro , ou de dia , ou de de de efpirito
,
que muitas ve-

noite , fe deixava ficar nelle

,

zes alheas , e extáticas , lhes fuc-

como fe em todo o Mofteiro naó cedeo ficarem de joelhos a hum
conhecera outro lugar o leu def- canto do Coro

, ( fem dar tino

canço. Obfervante nas Confti- ao que fe fizera nelle ) defde as

tuiçoens , e Regra , fó com féis da manhãa até depois das

apparecer parece , que repre- duas da tarde,

hendia as defeituofas , e incita- Contemplativas ( exercicio

,

va as reformadas. Tal era oef- em que a muita liçaô de livros

pirito, quefe lhelianorofto,tal fagrados as fizera meftras ) fe

a reforma , que íe lhe via no abrazavaó em hum taó adlivo

habito. Caritativa , e peniten- ardor de devoção ,
que derre-

te, roubava-fe a fi mefma o fu- tendofe-lhes os coraçoens em
ftento para Ibccorrer o pobre, copiofos fuores de lagrimas

,

e vinha a íer o feu jejum mais houve Religiofa ,
que aíSrmou

auftero , tendo a fua caridade que chegara a ver no chaó os

mais eflc defafogo. Entrada em finaes delias. Naó crefcem me-

annos , cahio em huma grave nos as inundaçoens do Nilo pe-

enfermidade
,
que lhe apreífou nitente, quando aílím fe atea o

a morte. Pedio , e recebeo os eftio da caridade ! Mais intenfa

Sacramentos com aòlos de ver- parece, que ardeo alguma vez

dadeira devoção , e arrependi- a da Madre Sor Francifca
,
que

mento , e acabou a vida fem para que o fangue excedeíTe ás

mais defafocego ,
que a anciã lagrimas nas correntes

,
pedio

de paífar ao eterno defcanço
,

a feu Efpofo tantas chagas
,

pelos annos de lòij, quanto^ foraó os feus açoutes;

; . Mere-

ci Ma^
dres Do"
na Fran»
ctfca de

ISorotihai

e Dom
Ignei
Henri-

ques,
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Livro primeiro Cap. 11. _ ^ijfe
Mcreceo o heróico da fiipplica agora de vello , e vamo-lo coa->

a permiíTaó da femelhança ; fi- rinuando na Madre Sor ]Q'.AMaãr&
cou Sor Francifca mimola, co- ronyma das Chagas, ( de Ma-v»^^^/^^^-

mo fe com o nome herdara o tos fe chamou no íeculo ) de ^ry^^^f
privilegio do Serafim em carne; quem fabendo em commum a^

podendo dizer com Francifço grande reputação, com que vi-rç

o que Francifco diíTera com Pau- veo nefta Cafa , e nome, que^

lo : que eílava vendo em ícu cor- adquirio , ainda fóra delia , i'ã&)

po as Chagas de Jcíu Chrifto. muy poucas as noticias indivi-;

AíTim chegou ás portas da mor- duaes, que nos chegarão á mao
te cuberta delias , etambcmco- de fua vida , mas conhecidas,

nhecidas, e avaliadas, que lhes ou argumentadas as íingulari-

chamava as luas Rofas. Nem dades delia por fua morte.

nelta parte foy deíTemelhante Desde o berço da Religião

Sor Ignez , fiando das difcipli- começou efta Madre a fazerfe

nas os efpinhos das íuas. Aca- hum taõ grande lugar na eftiri

baraõ eílas Madres retratos da maçaó das Religiofas de mais-:

penitencia, com demonítraçoens

de paíFar a receber as coroas

delia.

CAPITULO IL

talento , e eípirito
, que era

quanto viveo a teve fempre a

obediência occupada naquelles

empregos , em que he precifa

a modeftia , e de que le pôde
tirar doutrina. De poucos aõ»^

Das Madres Sor Jeronyma das
.

nos íervio todos os officios : e

Chagas^ Sor Mecia de S.Fran- íabia affim repartir o tempo ,

cífco , Sor Francifca Henriques
;

que ( fem faltar a feus exerci-

e da Irmãa Converfa Sor Ma- cios efpirituaes ) acodia a todos.

ria do Efpirito Santo, Mas como p que em fummograp:.
luzia netla era o zelo daobfer-

BEnçaô particular fera de vancia , a continuação do Coro,
_

Noífo Patriarcha a diíFe- do jejum , da difciplina , da orar;

rença, que achamos em algumas çaõ , todo o empenho dos Pre-j

Calas na fecundidade de efpiri- lados , e Preladas era obriga-

tos virtuofos ; e com grandes rem-na á occupaçaõ de Meltra
conje£luras , fe olhamos para os das Noviças ,

que féis vezes

primeiros fundamentos delias , exercitou , e em que acabou a

como para os defte Mofteiro, e vida, e de que fe abfolveu ou-

Cafa das Donas , voluntárias , trás tantas , compadecendo-fe os

e confiantes fubditas, que che- Prelados da fua fupplica, por-

garao a veílir a mortalha Do- que a chamava fuavcmente o re-

minicana, vencendo grandes tra- tiro da cella, e a vida contem-
balhos, e contradiçoens da ter- plativa. Com liberdade para ella

ra na primeira refpiraçao defta aachavaô a toda a hora na pre-

Provincia; que íem duvida he fença do Santiífimo Sacramento,
premio daquelle confli£lo a con- e Senhora do Rofario , de que
tinuaçaõ de herdeiras daquelle era devotiílima ; e porque de
efpirito primeiro , que come- hum accidente ficou incapaz de
çou a dar exercicio á obfervan- fe firmar nos pés, pedia, que
cia, e norae á Cafa. Acabamos a levaíTem ao Coro ,

que ajuda-

va
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,

va como podia ; depois orava, feus filhos foccorre naqiielle a-

fendo o feii mayor gofto deixa- perto a Igreja ; e via-fe efpirar no
rem-na alli como efquecida. grémio delia, na Gafa de Deos,

Com efte eítylo de vida paf- e de S. Domingos , na morta-

fou muitos annos, e ainda que lha Dominicana, nos braços de
melhofou dos pés , fobrevieraó tanta gente reformada , e San-
achaques , que a debilitarão , e ta ; e achando

, ( e bem ) que
finalmente huma doença, que a nao havia mayores favores, que
proftrou de todo , ameaçando- eftes

, perguntava ao Senhor,
lhe mortalmente a vida. Naô encarecendo ao humano : Qíta^
airuítaó os defenganos de a per- era o grande beneficio , com que
der a quem a foube gaftar. Pe- ajtfe obrigara

^ para lhe dartan-
dio os Sacramentos com grande tos a ella}

focego de efpirito, e querendo- Algumas horas entrada já a
lhe dar a Unça6 , levantou as noite , depois de recebida a
mãos ao Ceo e difle com devo- Unçaô , repararão as Religio-
ta anciã: Qtiid retribuam Í)omi- fas

, que fe fufpendia entre de-
fio pro omnibiis

, quts retrihuit monftraçoens de alegria, e ad-

friihi} Como fe diíTera : Que da- miraçao. Efteve aílim hum pou-
rey ao meu Senhor

, que tanto me co , e rompendo a fufpenfaó
,

tem dado} E acabada a Unçaó, diííe: Qtie fermo/a Senhora \ Qtie

repetio com o mefmo aíFeíílo

:

grande belleza i E com^) fe toma-

Domine
,

quid tribuijii tibi pro ra as palavras da boca a'quella

omnibus
,

qu^e retribuijli mihi ? Ifabel venturofa ,
por fe ver com

Qiierendo dizer : Senhor
, que a mefraa ventura em cafa, con-

Jje o que vos àéjles a vós
^ pelo tinuou: Minha Senhora ^ e dojide .

muito
,
que me tendes dado a mim ? mereci eu tal mercê ? E dizendo- V^ ""~^

.

Pergunta na verdade chea de lhe huma Noviça íua
, que lhe ut y^^j^

myfterios , e piedade Chrillãa
, aífiftia : Nojfa Madre

,
que Senho- Mater

e proferida de hum efpirito dou- ra he e(fa ,
que Vojfa Reverencia Dominí

trinado na Efcola do amor de diz} Tornou ella: JV^^ vedes a \j^^^\
Deos. Porque aílím fe empenha helleza^ que ejld aqui} E ficando

Deos em nos faz favores , co- fuípendida por largo efpaço
,

mo fe o levara a anciã dos que como fe depois aíFuftara cafo no-

correm a fe negocear intereífes; vo , chamando a Noviça lhe dif-

€ fem duvida fe beneficia ( dif- fe : Filha ^ lançay agua benta pa-

correndo a noíFo modo ) a fi ra aquelle canto. E levantando

mefmo, para nos dar de obriga- a cabeça hum pouco , e hum
do. Da-fe a fi as glorias de mi- Rofario, que tinha na maõ , co-

fericordioío , e manifeftaçaô de mo que o moftrava para aquel-

feus attributos
,
para fe incitar la parte , diíTe com voz inteira,

a darnos fuperabundancias de e deítemida: Faite maldito y vai-

remedios. Via-fe a Madre Sor te^ que contra tjie naÕ pode nin-

Jeronyma ás portas da morte, guem» Inclinoufe logo debilita-

depois de huma vida obfervan- da, c pedindo á Noviça
, que

te , e penitente ; achava-fe com a ajudaíFe a rezar o OiHcío de
fuás culpas confeíTadas com dor, Noífa Senhora, defcançou.

e arrependimento , com todos Sobre a madrugada , chegan-

os Sacramentos , com que aos do-fe cinco Religiofas ao lugar

donde

I

VI
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A Madre
Sor i\'U-

cia ài S.

Vrancif-

CO,

Lfivro fegutld
donde eftava a moribunda , com
defejo de faber como tinha paf-

fado , e fufpendendo-as o re-

ceyo de Iheeítorvar odefcanço,
ouvirão, que tocando-fepriméii^o

huma arpa fuavemente, a acom-
panhava logo huma voz com
fuavidade. Percebeo fe efta , nao

a letra , crefcendo o aíTombro

depois de examinado todo aquel-

le íitio , fem que podeíTem teíle-

munhar os olhos , o que acaba-

va6 de perceber os ouvidos.

Tudo eftava folitario ; fó duas

Noviças aííiftiaõ á moribunda
;

acabou de entenderfe donde a

muíica viera. Entrou a dizerfe

MiíTa na Enfermaria, attendia

a enferma com olhos , e devo-

ção a ella ; chegou a levantar-

fe a Hoftia Sacrofanta , vio-a,

e adorou-a , e inclinando a ca-

beça ,
paíTou a lograr a gloria

,

contente de ter acabado de ver

Ò penhor delia.

Novo modo de hiftoriar pa-

recerá eíle , a que nos obrigáo
as ercaíTas noticias , a que per-

doou o tempo ,' e rios vieraô á

maô com trabalho, pois efcre-

vendo vidas , he a narração mais
efpecificada , ou quaíi toda das

mortes , e eíTe o mayor incenti-

vo para a noíTa queixa
, porque

femelhantes mortes argumentaó
peregrino progreíTo nas vidas

;

mas o que primeiro eíperdiçou

o pouco reparo, acabou depois

de confumir o defcuido. Hum
,

e outro nos roubou fem duvida

grande matéria de efcritura ná

Madre Sor Mecia de S. Fran-

cifco. Foy ella huma das mais

reformadas
,
que reconheceo a-

quella Cafa , ainda em tempo

,

em que naô entravaó poucas na-

quelle numero. Mas nao fe con-

tentava o Ceo de a ver a braços

fó com a obfervancia della^ cin-

('^Part. IV.

O Cap. li. 21^-
CO annos contmuos exercitou

fua paciência em o martyriode
cruéis achaques , e irremediáveis

dores
,
que tomando-lhe todo o

corpo , a tinhaó muitas vezes

paralytica , outras fe exaípera-

vaô de forte ,
que tirando-lhe

o fentido , a faziaô parecer fre-

nética ; e entendendo ,
que ha-

veria quem (e efcandalizalTe de
alguma palavra , a que recorria

a impaciência
,
pedia logo per-

dão delia.

Cinco mezes antes de fua

morte íe lhe fufpendeo eíle tor-

mento , mas o lugar
,
que efte

deixara , occupou a penitencia

,

condemnando as fuás aufterida-

des o fofrimento , a que perdoa-

rão as dores. Aííím podemos
dizer que foy efta Madre Màr-
tyr toda fua vida , naó padecen-

do menos doente
, que obfer-

vante. Deraó-lhe humas febres

,

de que logo entendeo que mor-

ria ; alegroule como quem íem-

pre na vida padecera , e com
huma plácida , è fuave morte

paífou a receber a coroa de quent

aílím padece. Deu o Ceo eíle

indicio em híima claridade grart^

de
,
que ás onze da noite ( erti

que efpirou ) fe vio , e admi-

rou fobre o telhado da fua cel-

la, contemplada naó fó das Re-
ligiofas j mas das vilinhanças

do Moíteiro , e mais de meya
légua ao largo, como ao outro

dia íe divulgou , crefcendo a

noticia com o conhecimento da
caula.

Digna de iguaes , e mayo-
res coníideraçoens foy a que deu
á noíFa diligencia , e a eíla me-
moria a Madre Dona Francif-

ca Henriques , filha de Álvaro
de Miranda Henriques, c huma* ^^^'^if-^

Senhora de igual qualidade , ífll
fiques,

que efta noticia fupprirá pou
Ee nome

,

A Madfâ
Dana
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j^omc ,

por nos naô 'determos mento as forças
,
que lhe enfra-

baldadamente na variedade, com queda no braço. Trazia-os em
que algumas lembranças falla5 vivas chagas

,
porque na6 fati^tei-

nelle. De doze annos deixou ta do que os cilícios Ihostinhad

efta Madre o Moiteiro do, Me- cortado
, os atormentava çom

nino Jefu de Évora de Religio- pingos de lacre fervendo,

fas Agoftinhas , e veyo bufcar O pouçp tempo
, que lhe

ella Gafa , convidada das boas fobejava das aíEílencias do Qqr
noticias delia. Já naquella ida- ro , e exercícios quotidianos ,
de entrava alFouta pelos afperos gaitava em aceyos , em que er^

caminhos da penitencia ; e achan- induftriofa
,
para huma Capella,

doros bem trilhados na obfer- ( do Santo Gruxifixo
) que era

vancia , que bufcara , a poucos íua. Devotiffima do Santiílim(>

paíTos fe achou adiantada ás que Sacramento , tudo o que tinha y

lhe faziao companhia. Todo o e grangeava , eftava applic^do

corpo lhe tomavao afperos cili- para a fua fefta
,
para feu Altar,

cios de ferro , naó fe podendo e mayor ornato , e decência fi^a.

menear fem diiEculdade , e tor- Coroava o inculpável defta vi-

mento. O chaô , ou alguma nua da com hum extremo de carida^

taboa era o feu leito , em que de , com que a achavaò os po-

tomava tiao poucas horas de def- bres , e a tinhap fempre juntQ

canço, como fe podia fupporde de íi as doentes , e muito mais

quem alli o bufcava. Era ganhar quando o erao as ferventes da

tempo ,
para dilatar o da ora- Cafa, porque ns^o havi^ defam-r

çaô 5 fempre efcaíFo para as fua- paro ,
para que naô madrugaíFe

vidades com que fcguia aquelle o feu defvelo , nao havia aper-

exercicio. to , em que a naó encontraíTem
•

= Nunca comeo carne, tirado diligente, nemoccupaçaõ a que
nos apertos em que a punhao eílranhaífe a fua humildade,

os achaques , e a obediência. O Tinha efta Madre grande

jejum foy de toda a vida , auíle- conhecimento , e opinião do Me-
xo , e apertado. Nas Vefperas ftre Frey Fernando de Mene-
das feftividades da Senhora, de zes, eleito Bifpo do Algarve,

que era devotiílima , nas de Com- Capello authorizado ( entre mui-

munhao , e feitas feiras de todo tos
,
que vio juntos nella Pro-

o anno a paõ , e agua, deitem- vincia aquelle ieculo ) em vir-

perando com vinagre eífe pou- tude, letras, e qualidade, ç fo^

co de legumes, ou hervas,que bre tudo amável pela fyncerida-

eomia nos mais dias. Sangrava- de de animo , aíFabilidade de ge-

fe cruel , e amiudadamente com nío , com que fabia çqtrar a to-

difciplinas de ferro , de vario dos pelos coraçoens ^ ateando

artificio, fempre de fua eleição nelles o fogo Divino, tanto com
o mais rigorofo ; e porque o ?s palavras , como çom as lagri^

braço o naó podia fer tanto, mas
,

que ( cm íallando em
como o deíejo

,
punha muitas Dcos ) eraõ os ecços delias.

vezes na maó a peíFoa de fua Mayor noticia deixamos já de
confiança o inítrumento daquel- fua vida no primeiro livro., Da^
k martyrio ,

porque já o coftu- que a Madre Sor Francifca t^

me lhe tinha dobrado ng fofri-» nha de feu çfpirjto , p^fçeo o
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commercio , e confolaçaó gran- que ferviraô a efta Cafa. Cha-

de ) com que eícutava , ou lia mavafe efta Irmaa Maria do Ef- ^^-^^^ ^Ã
os fcus documentos

j
pedindo pirito Santo

,
que guiada ^ov pirito

inftantemente a Deos
, que quan- elle , aprendeo em breve a voar Santo.

do a levaíTe deita miferavel vi- ao monte da virtude. Nelle a

collocou o continuo exercício da

oração , a que facrificava as ho-

ras do íono
5
por naõ cortar pe-

<la , lhe permittiíTe tello á fua

cabeceira. Era naõ fó contin-

gente , mas parecia moralmen-

te impoílivel
,
porque o Meftre las do trabalho , reconhecendo

Frey Fernando aíGftia em Bem- que a vida, que abraçara , antes

fica, e em quinze léguas de di- pertencia ás diligencias de Mar-
ftancia podia retardarle a noti- ta, que ás meditaçoens de Ma-
cia , e muito mais facilmente ria; mas ajuntando ambas com
dilficultarfe a jornada, quando fanta induftria, fó o corpo po-

a enfermidade , ou eftylo de dia formar a queixa de Marta

,

morte déíTe lugar a humacoufa, porque fe de dia trabalhava def-

e outra. cançando o efpirito , de noite

Mas como a immenfidade para contemplar o efpirito, nao

de Deos defconhece diftancias

,

fe dava defcanço ao corpo,

e em hum inílante
, para foccor- Avultarão nella com extre-

Daniel ^^^ ^ Daniel
,

paíFa hum Profe- mo o zek) da Religião , e a de-

i4'V. 34. t^ dos campos de Judea ao la- voçaó do Rofario. Aquelle a-

go dos Leoens de Babylonia

,

companhavà com incançaveis ex-

nada dilficultou á fupplica da ercicios da obfervancia , e con-

Madre Sor Francifca , difporido tinua penitencia. Aquelle lhe

íua Providencia que fe achaíTe grangcou a ultima felicidade da
o Bifpo em o Convento de San- vida ; tirjoulha huma dilatada

tarem a tempo , em que ella pro- doença. Já no fim delia fe acha-

ftrada de huma enfermidade
, va difpofta , recebidos os Sacra-

batia ás portas da morte , fer- mentos , e offerecendo a Deos
vindo-lhe de grande confolaçaó as dores , em que a fua clemcn-
o difporfe para ella com as ad- cia lhe anticipava o purgatório;
vertencias, que fempre fufpira- aíliftiaõ-lhe algumas Religiofas

ra. Pedio mais a Deos ,
que a compadecidas , e admiradas da

JevaíTe em huma fefta feira, e fua conformidade , e fofrimea-

nem lhe negou o Senhor efta to, quando tomada de hum re-

circunftancia. ( bons argumen- pentino , e grande alvoroço
,

tos de quanto a tinha mimoía ) diífe com voz, e femblante ale-

Em eíle dia
, ( no anno de 1 5" 5 8.

)

gre : Minha Senhora , ^venhais tpui'

e ás trez horas da tarde Iheen- to embora, E perguntando-lhe

tregou felizmente feu efpirito, que via? e quem era? Refpon-
como ás mefmas o entregara feu deo : Que era a fua Senhora ; e

Efpofo nas mãos de feu Pay que rezajfem nove vezes a Salve^

Eterno. Rainha dfua pureza. Acompa-
Acompanhe agora (

para co- nhou as Religiofas , e defcan-

roar efte Capitulo ) a eftas Ma- çou. Amanhecido o feguinte

dres huma Irmâa Converfa , tao

benemérita de as feguir nefta

memoria , como na gloria de
Part. IV.

dia , e perguntando-lhe como
paíFaraanoite, refpondeo: Que
muitas coufas vira nella-^ e pQf'

Ee ii mais
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mais que inftaraô em que as nhadas em bufcar o Efpofo das

diíleíTe , defendeofe ,
qae^ naS almas antes como efcravas

,
que

foàia, Eftava já muito debilita- como Efpolas
,

que a mais ve-

da ; chegoii o ultimo termo, e lha delias naõ quiz paíTar do

pedindo que lhe deíTem hum lugar de Converfa , excedendo

devoto Crucifixo , beijando-lhe na humildade ás irmãas
,
que

os pés , e pondo-lhe os olhos a acompanharão na vocação. To-
já nevoados com a fombra fria das trez obedecerão venturofa-

da morte , lhe diíle com voz mente a ella , bufcando eíla

cançada, e anciofa, que lhe fa- Claufura ; e foy a primeira , ^yr 3.^

hia do coração : Senhor , a pe- que entrou nella , a Madre Do- p^^/
^

zar de tuào^ creyo
y
que foismeu na Maria de Vilhena; íejaago- Maria de

Deos , e que morrefies por mim, ra efta a primeira na noticia. Vilhena^

Ora Senhor vamos. Mas ^ Senhor ^
Entrou efta Madre em ida-

e para aonde me mandais ? Seja de tenra a ler Pupilla, mas com
feita vojfa vontade

, que ijfo he hum tal génio, que foy a pri-

que quero, E tornando a bei- meira efperança do que feria

em Religiofa. Já profeífa , ob-

fervou à rifca as leys a que fe

obrigara, naô íendo poderofos

a afrouxar efta obfervancia os

cruéis achaques de que logo fe

vio perfeguida; fó prohibindo-

lhe a lãa , que os aggravava ,

e a Irmãa Converfa Sor Fran- começou a ufar de eftopa crua^

cifca Coutinho , todas irmãas ;
e da mais groíFeira. Pobriflíma

e das Madres Sor Margarida na cella , como no trato da pef-

do Efpirito Santo y Sor Filip- foa, ainda de ílmefma era mais

pa de Siqueira , Sor Maria defpida, fem ter adio devonta-

Magdalena , Sor Anna de Ma- de , como fe nafcera fem cila.

cedo , Sor Marianna de fejus\ De huma tença
, que tinha ,^e

deixava na maó de huma irmaa

menor, pedia para remediar os

pobres , anciã
,
que a confer-

vou muitos annos no lugar de

Porteira
,

gloriando-fe muito

com o nome, que lhe davaô de

VEnturofa Família a que Tia. Da fua reçaó repartia com
do Mundo paíTou a fazer elles , e para elles aceitava o

jarlhe os pés , lhe deu a alma
em hum penitente gemido.

CAPITULO ní.

Das Madres Bona Maria de Vi*

Ihena , Dona foanna de Cajlro
,

a Irmãa Converfa Sor Joanna
da Conceição

'j
e da Noviça Sor

Maria Michaela^ domefmoMo-
Jieiro de S, Domingos das Do-
nas,

numero com a de Chrifto , com que lhe offereciaô parentes de

lanta emulação íobre quem ha- mimo , e de regalo.

via de parecer mais da fua , e

melhorarfe humilde nos exercí-

cios de domeftica ! Efta foy a

contenda de trez venturofas ir-

mãas , allím no fangue , como
na virtude , fendo taõ conheci-

das por efta , como illuftres por

aquelle , mas todas taó empe-

Igualmente penitente , que
recatada , fó por fua morte fe

entenderão bem os feus exerci-

cios de penitente, nas difcipli-

nas com finaes de bem exerci-

tadas, cilicios rigorofos, e hu-

ma Cruz de ferro armada de
bicos. Na penitencia parece

que
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que etifayava a tolerância; nem to. Crcfceo a tronienta em hu-

as injurias lhe alterayaõ o fem-

blante , nem os achaques
,
que

padecidos tantos annos , lhe ti-

rarão ávida, lhe deverão ame- amiudados relâmpagos. Correo
nor queixa. Jurarão as Religio^ o pezo das nuvens a cobrir o

fas , que a tratarão, que tendo Mofteiro, e as Religiofas a ro-

mã occaíiaó mais horrorofa ^

condenfaraò-fe as nuvens efcon-

dendo o dia , allumiado fó dos

no Coro , dando-fe por fegura

a que fe cobria com o feu ha-

bito. Reparou a boa Zvladre em
huma taó desfigurada

, que fe

lhe hia paíTando o receyo a def-

mayo , e diíTe-lhe com muita

fegurança , livre de todo o fo-

brefalto : NaÕ temais , filha ,
que

muitas vezes arrezoada caufa , dear a Sor Maria
,

que orava

fe lhe nad percçbeo nunca mo-
vimento de ira , menos pala-

vra
,

que levaíFe fombras de

vingança ; ás que podiaô fervir

de efcandalo , ou oíFenfa ao

próximo , ie as naó podia em-
baraçar , tapava os ouvidos.

Frequentava o Santiííímo Sacra^

mento com íingular doçura de pela mifericordia de Deos , naõ ha*

fua alma , defconhccendo a Vef- verá perigo.

^
pêra deíTe dia o defcanço da Naõ tardou muito

,
que com

\ cama. Dos pés do ConfelFor fe hum horrivel, e eftrondofo efta-

Vlevantava aiCm compungida , lo naó cahiíFe hum rayo
,
que

que edificava , teíteraunhando
elle defpois de fua morte

, que
nunca lhe achara culpa mortal.

Era eíle o Padre Frey Gonçalo
Pereira y Religiofo de vida re- dos a ver a ruina , e naó hou-
formada , como eu vi em Bem-
fica no Noviciado em que o ti-

ao parecer dos da Villa fe fup-

poz que abrazara o Mofteiro,
porque fobre elle fe rafgou o
ar, e vio o fogo. Correrão to-

ve mais final , que o de fe ter fe-

pultado á porta da Igreja , o
ve por Meítre, e ovenerey ob- que os Religiofos da Compa-
fervante.

Efte eftylo de vida da Ma-
dre Sor Maria a poz duas ve-
zes no lugar de Prelada

,
que.

exercitou com tanto trabalho
,

como quem fabia que nao tem
privilégios aquelle dominio: af-

íim a naó difpenfava nem dos
exercícios de abatimento. Com
fimilhantes empregos fe gran

nhia attribuiraó a milagre. Tam-
bém o parecia durar a vida á

Madre Sor Maria entre os mui-
tos achaquês que fobre muitos
annos padecia nella. Chamarão
eftes finalmente a morte taó fua-

ve ,
que parece perdeo com ella

efte nome. Aflíítiolhe , e con-

feífoua para tomar o Viatico o
Padre Frey Gonçalo Pereira

;

geou huma tal opinião com as, entrou defpois ao enterro , e
Rcligioíks

,
que nos mayores tomando-a nos braços , a lançou

apertos, e muito mais nos amea- -
•

_ .

ços do Ceo , recorriaó a ella

para o remédio , e para o re-

fugio Succedia-lhe aíHm nas o.c-

cafioens das trovoadas , conti-

nuas , e formidáveis fobre efta

na fepultura , afirmando
, que

fó eíTe interefi!e o trouxera ; e

accrefcentou que o que elle

fentira , tocando aquelle corpo
puro , ficava fó para Deos. Vol-
tou entaó a huma Religiofa ^

Villa de Santarém , como fitua- ( que he a de que tivemos efta

da em lugar alto , e defcuber- noticia ) e fora difcipula da Ma-
dre
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,

dre Sor Maria , e diíTe-Hie : Ma- do culto Divino , e querendo
dre pejfo a voffa Reverencia mui- fazer huma obra para mayor
to que ponha em lembrança a vi- decência delle , fe achou hum
da dejla ferva de Beos

;
que naS dia com o defengano de que

deve ficar em efquecimento o amor ^ lhe era impoíEvel pelo cuíto.

que teve a efie Senhor , e ao pro- Affligio-a muito efta pena , e
entrando a cafo no Locutório

,

achou nelle algum dinheiro

(
quantia a que podia chegar a

obra ) . Fez diligencia pelo
Mofteiro fobre quem alli o ti-

dia nas occupaçoens de carita-, nha pofto , e naó lhe fahindo

tiva. Todo o tenipo
,
que lhe dono , fez o que intentava , re-

ximo.

Naó fe efmerõu menos nel-

Bmf''^ le fua irmaa a Madre Dona

]oanna Joanna de Caftro
,

que fobre

deCaJiro. fua grande obfervancia , exce

reftava do Coro , que era o feu

centro, lhe levava o cuidado
,

e aíFiftencia das enfermas
, Pri-

meiro as mais pobres , e mais

neceíUtadas, como era huma fer-

vente da Cafa , entrevada , e

conhecendo todas o prodigio.

De outro íimilhante naõ ficou

mais
, que a memoria de que

lhe fuccedera
;
perderaô-fe ou-

tras 5 a que fe devia efta , co-

mo as de íiia penitencia , ainda

cuberta de chagas , e taõ afque- que occulta , ficando fó as no-

rofas ,
que todas lhe fugiao até ticias delia para quem lhe daria

com os olhos. A eítas applica- a paga.

va Sor Joanna as maons , as me- Gahio de enfermidade mor-

íinhas, e os emplaftos ; a eftas tal, caufada da dor do peito;

lavava , e fomentava fem afco

,

pedio , e tomou logo o Viati-

defconhecendo-o , ou diífimulan- co; mas dilatando-felhe ávida,

doo com alegre rofto. A efta como crefcendo o fervorofo af-

fua laftima acompanhava com fe£lo ,
que tinha áquella fobe-

fanta inveja
,
porque nada tan-

to fufpirava , como dores em
que exercitar a paciência ; aífim

pedia a feu Efpofo , que lhe

rana Mefa , fufpirava outra vez
o fuaviííimo manjar delia. Af-

fim houve de fe lhe permittir

defpois de alguns dias
j

para

déíTe a fentir algumas das que contentar o defafocego da fua

padecera crucificado. Parece
,

anciã
,

que fó por efta delicia

que mereceo ao Senhor eífe mi- efperava
,
porque recebida ella

mo
,
porque perfeguida de cruéis com grandes júbilos de fua al-

achaques , lhe fobreveyo huma ma, pedio a Unçaó com pref-

dor em o peito , de que fe lhe fa, em que acompanhou a Com-
repartiaó pelas juntas de todo munidade nos Pfalmos Peniten-

o corpo , martyrio, que a dei- ciaes. Pedio logo huma vela,

xava íem fentido. Acompanha- e pondo os olhos noCeo,
( que

va eftas dores com profunda aílim lhe ficarão , como fe os

contemplação daquelle dia , em naó alTombrara a morte ) entre-

que o Senhor em Jerufalém co- gou o eípirito ao Creador del-

meçara a padecer as fuás. le.

Elegeraó-na Prelada, achan* Mas confintaó eftas duas boas
do-a em todas as Communida- irmaas ( a Madre Sor Maria,
des com pontualidades de fub- e a Madre Sor Joanna ) de que
dita. Defvelava-a muito oaceyo acabamos de fallar, hum lugar

gran-

M



Xâko íegimà
g^í^i,4^, para o, q,uc as çxcedeo^

no pricçieirq nafcioiento , coma
Qiais y&}^ % e np, feguado cí^

Religião
,
çqmo mais humilde.

Foy efta Spr Francifca Coiiti-

}^c/
'
^^"i 9.9ÍeÇiijQ ÇfPfi^ Francifca,

CQutiiiho. qu& na§ \tvÇ;^lta.adq dotç intei-

ro, por ^batiroer>tq próprio quiz

fer Freirí^ de yéo branco. Af-

fím ficou Religiola Converfa
,

como a que imitava feu Efpofo

eiíi faxsi; bjr^zaõ de efcrava. Ser-

yia a Cafa com tal defvelo , e

4Uig'Çi\çia ,
que lhe fobejava

^en^pQ para a(fiftjf aos officios

pivinos no Çqro , donde edifi-

cava fi^a modeftia , e feu fií^n-

-4' qbfervancia das Coníti-

tiiiço^r^s ajuntava e^^erciciqs de-:

Yotps , inventados com efpiri-

tp , e continuados com fervor.

Tinha groiTa tença , que naq

f^liig da maó da Prioreza , mais

que para obras precifas na Ca-

í§ , especialmente na Sacriftia

;

no tratq próprio era huma ima-

gem da pobreza. Perícguiaô-na
efcrupulps , de que pedio a

Deos a livraíTe antes de fua

^/ morte. Succedeo qífim
,
porque

chegada ella , fe confeífou com
graride focego , e conColaçaô de
efpirito. Com eft^ tomouoYia-

ffjçp, e perdendo os fentidqs por

Jium pouco , entenderão que
tmha efpirado \ e indo a co-

brirlhe o roílp, abrio os olhos,

p pondo-os com íemblante ale-

gre , e rifonho em hun)a Ima-

gem do noíio IPatriarcha
, ( eftá

hoje no Çpro
)
que tinha junto

^ cama , e a que íeryira toda

fua vid^, fe defpedio yenturofa-

mente delia.

N^o efper^ a virtude pelos

vagares da idad^e , porque a gra-

^a , de que he fruto a virtude,

^efcqnhece v^g^res. Àffirm anti-

o Cap. ITT. 225
cipou na Madre Sor Margarida

^ ^ ,

do Efpirito Santo as madure Sor lâar-

zas de huma obfervante, e e3ç garidado

ercitada Religiofa , nos tenros ^fp^rito

annos de Pupilla. Neftes entrou
'^'*^'^^*

neíla Gafa , dando- fe nella a fi

mefma o nome da Menina pobr.e^^^

por que a conhecerão fempre.

Em Pupilla foy perfeita Novi-
ça, em Noviça perfeita Profe(^

fa , e Religiofa , em profeíT^

confufaó das Religiofas, e ex-

emplar das Noviças. Dada 4
oração parece que nada a di-

vertia , recolhida fempre em í^

mefma. Hiaó as palavras par^

donde trazia os penfamentos ;

fempre era em Deos a fua pra-

tica; e íe alguma das que aflif-

tiaó , fe dcfviava levemente del-

ía, dizia com hum fufpiro : Ay\
Madres

, quem nos dera no Ceo
çom nojpo verdadeiro Fay \

Rara na humildade, na6 fp

efcutava defprezos focegada
,

( e muitas vezes fç l]ie fazi^p

para experiência ) mas agr^(^e-

cida. Defempenhava bem o nor
me de Menina pobre em poucos
annos , corpo pequeno , e 4^-

bilitado , e huma penúria na
fua cella , e fua peíToa de tudo

,

o que pôde fercommodo na vi-

da. Tomaraõ-lhe huma roupa
interior , era-lhe precifa pelo

pouco ajbrigo, que ( fendo in-

verno ) podia efperar de hum
habito çafado , e roto. Pedio
pelo Molieiro

,
que pelo ampr

de Deos reftituiíTem 9 roupa á

Menina pobre ; e naô lhe va-

lendo a diligencia ^ callopíb íp-

frida
, quando ao fegundq dia

chamando-a á roda hum homem
defconhecido , lhe voltou nella

a roupa
, que lhe faltara , nao

a mefma , mas humf nova , e
talhada para o feu corpo , a qup
naô feryia tudq por pequeno.

Rom-
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Rompendo-felhe outra vez ra donde tinha dito. Entendeo-

o calçado, fe recolheo á Capei- fe aílim de fua vida , e de fe-

ia do Senhor dos PaíTos , e pe- gurarem os Meílres de fUa con-

dio-lhe: Qíièlhedéfe outro
^
pois fciencia a pureza delia.

ella era Efpofa pobre , e nao ti- Com menos individuação ti-

nha de qtiem fe valejfê. Naõ pai- vemos noticia da de outras Re-
farão muitas horas

,
que paíTan- ligiofas , mas nao efqueceremos

do pela Capella huma moça com o pouco, que fepode faberdel-

o calçado para huma Freira
,

las. Foy huma a Madre Sor Fi- -^ Madrâ

lho ofereceo dizendo
j que dei- lippa de Siqueira , de notável pad^%-

pois lho pagaria. Tomouo Sor recolhimento , e obfervancia. quílra.

Margarida , e fazendo defpois Madrugava todos os dias com
diligencia

,
porque teve occa- huma anciã defvelada , dizendo

íiaó da paga, fe efcufou a mo- que de nada tinha inveja no
ça dizendo

, que de tal fe nao Mundo , como das aveíinhas ,

lembrava ; nem foy poflível deP que era6 as primeiras
,
que no

cubrir quem lhe fizera a efmola, dia louvavaÕ a Deos. Aílim fe

Encarecia o fucceíTo vir o calça- anticipava a cantar Hymnos a

do medido para ella. huma janella, que cahia para o
Cahiò; de doença mortal , campo, adonde defpois aorom-

reçebeo os Sacramentos com ale- per do dia acompanhava aquel-

gria, e. adormecendo deípois da le fimples , mas concertado co-

Unçaô , chamada das Religio- ro com grande , e goftofa fuí-

fas
,
que entendiao que efpira- penfaó de feu efpirito. He de

ra, àiffe: 4y Madres
y para que crer que lhe permittiria o Sen-

me chamaraâ ^ que ejiava eu em hor ( paliando defta vida pla-

loum campo muy deliciofo com o cidamente) oaíliftir , e acompa-
fneu Apojlolo

, ( era Santo An- nhar o Coro das aves racionaes , '

dré , de que era devotilííma ) que o louvao inceífavelmente
que me dizia que cedo iria eu por toda a eterninade.

para donde elíe ejiava } Chegou Da Madre Sor Maria Ma- a Maàrt

vefpera do Roíario
,
que foy gdalena, que ficando no Mun- ^ojr Ma-

dáhi a dois dias , e cantando- do vmva , foube bufcar neíla ^'^
^^'

lhe á Salve na Capella da Se- Claufura Efpofo, que naõ aca-
^

nhora, que \ ficava vilinha á fua bava , ficou a noticia de huma
cella , fe lèntou na cama , e fogeiçaó rara. Em nada moftrou

acompanhou as Religiofas com vontade própria. Aílím ( viven-

huma voz mais fonora, que a do em toda a eftreiteza da ob-

que fempre tivera
,
porque tam- lervancia ) a poz nas maons da

l)em teve a prenda de boa mu- Prelada, com muita fazenda de
fica, que fó para louvar a Deos que fora fenhora , reduzindo- fe

èftimava. Acabando de cantar, a huma extrema pobreza
, que

e voltando-fe para huma Reli- a morte ( muy parecida i fua

giofa , que lhe aílíftia , lhe diíTe vida ) trocaria em huma eterna

com muita fegurança : Madre
,

abundância.

eu jd vou para o Ceo \ e inclinan- Conheceo a bem a Madre A MaârT
do-fe fobrc o traveíTeiro, como Sor Anna de Macedo naquel- Sor Anna

fe entrara em hiim defcançado le pafto Celeftial dos Anjos, e ^^
^^^^^

fono
,
parece que caminhou pa- dos homens , naquelle foberano

Pa5

44
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Pad de fartura
,
que venerava que fe lhe punha na mefa , ou

no Sacrário , aflíftindo fempre o carregava de fal , ou o cobria

110 Coro , e com huma tao gran- de agua. Faleceo íegura , e con-

de anciã de continuar naquclla íolada , como fe a convidara o

ailíftencia
, que nem para tomar Ceo para lhe pagar em melhor

o precifo fuílento fc queria apar- mefa os facrifícios da fua.

tar , indo ao Refeitório. Sahia Nos de penitente foy rara a

a hum lugar, adonde lhe traziao Madre Sor Marianna de Jefus. ^ í^^
alguma refeição ligeira, e aíGra Apodreciao-lhe as coftas com o yiannad»
tornava á fua aíliftencia todo o rigor das difciplinas ; nao lhe Jefus,

dia , e muitas vezes a noite to- aproveitavaô curas
,
porque as

da. Em fentindo recolhido o tornavaó a rafgar os golpes mal
Mofteiro , ajoelhada diante de convalecidas. O jejum, o mais

huma Imagem de noíFo Patriar- eftreito ; repetido o de paô, e

cha , fe confeífava de todo o agua em muitos dias , efpecial-

culpavel em que cahira aquelle mente nas vigílias dos Apofto-

dia. Sonhou huma Religiofa de los , e Santos da Ordem. En-
confiançaíua, coufa em que da- tendeo-fe, que lhe correíponde-

va a entender
, que a Madre raõ á devoção, aíliftindo-lhe na

Sor Anna fahia fora da Claufu- ultima hora, por algumas pala-

ra. Efcutou ella com attençâó, vras, que fe lhe perceberão nel-

e diíFe-lhe: Madre
-,
jd fey ^

que la. Eícutaraô fe lhe também ou-

he chegada minha morte. E ad- trás , indicio de rigorofa batar

vertindo-lhe a outra Religiofa, lha, que teve com o demónio,
que fe confeífaíTe de dar credi- efpirando com hum tal íbcego^
to áquelle agouro , lhe refpon- que parece fegurava o triunfo,

deo com muita fegurança: Pa^ Acompanhe a eftas Religio-
fa v^s ferd agouro y mas para mim fas huma Converfa

, que o fou-

he avifo. E aíFun o pareceo
,

be confeguir naó com menos
porque em breves dias com pou- induftria

, que ellas , tendo-a pa-
ca queixa , e nenhum género de ra ajuntar as duas vidas, con-
agonia , pedindo o Viatico

, templativa , e operofa. Foy efta ^^ j^^^
( aflim foy piedofa conje£lura ) Sor Joanna da Conceição , hu- „a da
paíTou a continuar na Pátria a milde , caritativa , e penitente. Conca'

alíftencia
, que lhe fazia na ter- Voava nas occupaçoens de feu f^^»

ra. oíficio
,
grangeando tempo para

Continuava as mefmas com bufcar quem lhe leíTe livros de

A Madre ig"^l devoção, e efpirito a Ma- efpirito , em que fe íufpendia

Sor Ca- dre Sor Catharina dos Anjos j com grande fuavidade delle,
tharina gaftando todo o tempo

,
que ti- Viveo iuculpavelmente venera-

jos,
"^^^ ^^^^^ 9 no Coro , adonde da de todo o Molleiro, a que
coftumava ficar anoite inteira edificava com fua vida^ e con-

do dia em que commungava, e folou com íua morte, que foy

alli rezava hum Pfalterio: em taó fuave , como a fragrância

,

louvor do Sacramento. Foy efta que a ella fe feguio em fua cel-

Religiofa de vida muy auftera

,

la. Aílim o teftemunharaô todas

e taõ efquiva com os regalos

,

as que lhe fizerao aífiftencia.

e ainda com o precifo alimento Coroemos efte capitulo com
da vida

, que o pobre prato
,

huma Noyiça , que o pôde fa-

Part. IV. Ff zer
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zer venturofamente as memo- zia o dote, por nao retardar o
rias defta Gafa, merecendo fer thalamo! Tomou Sor Maria o
contada entre as mais reforma- habito com alvoroço , e conti-

. das profefías delia. Foy eftaSor nuou o noviciado com exemplo.

Maria Michaela ,
que nos pri- Era fua vida aoraçaó; e pelToa

meiros , e mais tenros annos de vida reformada , e de fua

começou a pizar o caminho
,

confiança confelTava as muitas
que ainda naó conhecia , e por vezes

, que a vira tranfportada.

donde já o Ceo a chamava. Era mais certo o dia em que
Gaftava o tempo em particula- recebia o Sacramento , de lorte,

res devoçoens. Todo lhe pare- que fe efquecia defpois na mefa
cia pouco para frequentar as com o prato diante ; aífim an-

Igrejas , ou o Oratório. Con- dava como alhea todo aquelle

vidavao-na com fingular doçura dia , comprindo á rifca as obri-

as praticas de Deos. Tudo em gaçoens de Efpofa na entrega

idade , em que nao podendo ter dos corpos
;
porque fe feu Ef-

mais efcola ,
que o berço , íem poio lhe entregava o feu Sa-

duvida naó podia ter maisMef- cramentado, ella lhe entregava
tre

, que o Ceo. Já mais cref- o feu abforto.

cida , e para poder tratar mais Com Chriílo crucificado era

facilmente eftas propenloens de a íua mayor devoção , e ven-

feu efpirito , fe retirou a hum do-fe perfeguida de cruéis acha-

Recolhimento , em que fazendo quês , dizia a efta peífoa , ( de
voto de caftidade , voltou as quem íe fiava ) que andava co-

coftas 5 e cerrou os ouvidos ás mo crucificada nas dores. To-
diligencias dos que bufcavao mara as liçoens do efpirito de
«m fua mao , antes que os in- Paulo, e como toda a fua glo-

tereíTes de grande dote , aquel- ria era meditar nelle na Cruz

,

las prendas
,

que faó a mayor toda a fua vida era crucificarfe

felicidade delle. com elle nella. Hum dia no
-ru Quiz logo viver com mais mayor fervor da oração lhe pe-

feguros , ou dar ao Mundo mais dio
,
que fe ella Profejfa naÕ ha-

defengano , e pedio o habito liia de guardar as leys da Reli-

neíte Moíleiro das Donas , em giaÕ d rifca ,
que a levajfe para

que admictida , começou a fen- ft antes de Profejfa. Cahio logo

tir a diificuldade de naô ter to- enferma naquelle dia , e de doen-

do o dote ; e querendo aíFentar ça taó rigorofa
,
que foy exame

a entrega delle , contando-o a de fua paciência. Tomou logo

cafo com humas parentas, para o Viatico, que o pedio aíllm o
ver o que lhe faltava , o acha- mal, edjlatando-felhe alguns dias

raó inteiro, e cabal. Gomo já a vida, dizendoíe-lhe lè fe que-

fabia6 todas o muito que lhe ria reconciliar na ultima hora ,

faltava para o eftar , entendeu- refpondeo , ,que nao tinha de
4o ,

que fora engano , repeti- que , fó fentia naõ morrer Pro-

raÔ a diligencia de contallo
,

feíTa. Mas difpollo feu Efpofo
fahindo de todas inteiro , e aca- como lho pedira , e houve em-
bando de aíTentarfe o que tinha baraço, para lhe naõ fatisfaze-

de prodígio. Notável empenho rem efta anciã. Efpirou como
-de feu Efpofo

, que lhe prefa- quem naó tivera outra em fua

vida

,
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vida 5 mais que a de merecer o naó defconhecia quando o
com Chrifto crucificado o nome pertendera , e o continuou com
de Eípofa. Segurou-o a fragran- hum eftylo de vida

,
que bem

cia , que fe fentio na fua cella, moftrava quem lha aconfelhara.

e o teftemunho
,

que deu feu Silencio continuo
,
que lhe naõ

ConfeíTor da pureza de fua ai* ouvirão romper , menos que
ma. com palavras de edificação. Hu-

Acompanhe a efta grande milde ; naó havia exercício de
Sor Lm-

]^Qy\ç^ huma naõ inferior Con* abatimento, que a naõ achaf-

Sanu verfa. Foy efta Sor Luiza de fe naó* fó prompta , mas fa-

An^a Santa Anna
,
que deftinada pa- tisfeita. Caritativa ( furtando-

Canver- j-^ oCeo, começou nos primei- fe ao íono, e ao defcanço, co-
-'^* ros annos de fua vida a bata- mo á advertência das que mais

Ihar com os embaraços
,
que lhe a tratavaõ ) tomava pela meya

•difficultavaõ a de Religiofa
;

noite rigorofas difciplinas, fo-

refoluçaõ, econftancia, que lhe bre as covas das Religiofas
,

premiou omefmoCeo com hum que tinha vifto falecer. Na oxa^

indicio prodigiofo, que lhe fe- çaõ aílim fe inflammava
, que

gurou finalmente o vir para efta logo r\p roílo fe lhe divifava
,

Cafa- de S. Domingos das Do- que fahia delia,

nas , o que ella mefma conta- Continua nos louvores de
va defpois de fe ver nella

,
Deos , e caridade com os pro-

v\WJxk ^^"^ huma fanta fingejeza , dé ximos, pontual nas.obrigaçoens

«ttik-\«i'í que era dotada; e como -os fin* do, feu eftado , exa<íla em todo
^i^ gelos de coração íaõ fempre os o ponto da obíervancia , che-

mais induftriofos nas matérias gou a praticarfe entre as Re-
de efpirito , íoube ella. huma ligiofas mais graves , e refor-

madrugada diípor huma fahi-* madas
,
que Sor Luiza era irre-

da, e enganar huma tia, que prehenfivel ainda na menor ve-

deixou em certa Igreja , fogm* nialidade. Attenuada com os
do delia para efte Mofteiro , e jejuns, e auítero trato

,
que da-

entrando de joelhos na Porta- va ao corpo , naõ promettia lar-

ria , feproftrou aos pés das Re- ga vida, quando ( havendo tre-

ligiolas
, que ignorando

, que ze mezes ,
que profeíTara ) a to-

ella tinha ajuftado a entrada mou hum accidente , de que
com a Prioreza , a defpediaó ( para fegurar a ditofa, á que
com indignação , e defprezo ,

paflava ) tornando em leu per-

culpando-a refoluta , e tratan- feito juizo, e Sacramentada com
doa como louca , até que co- foccgo , ejgrande confolaçaõ de
nhecidade huma Religiofa, que efpirito , acabou, deixando a-

acodio chamada do eftrondo
j

quellas Religiofas taõ faudofas

a levarão ao Coro, em que ba^ da fua companhia, como edifi-

nhadaem lagrimas ^ veftio o cadas do exemplo com que lha

habitot ,cí le fe deixou ficar em fizera.

oração com a íbavidade , e fo*- Faleceo . em jVlarço de
<:ego de quem fe via naquelle -1710. foy natural de Arouca ;

centro fufpirado, . . feus pays lavradores honrados

,

Aífim começou o anno -do e tementes a Deos,, dé que re^

noviciado , moftrando bem, que ceberaó aquélla única filha, me^

, Part. IV. Ff ii Ihor
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Ihor que para perpetiiarfe fua ro he o que nos põem na penna

cafa
j
para a fazer mais ditofa

, efta breve reflexão , fobre o pri-!-

e conhecida. Defpois de fua vilegio , com que efta Provincia

morte favoreceo o Ceo a mui- Dominicana, nafcendo com os

tas Religiofas, (que teftemu- efpiritos, que já no feu berço

nharaò fuás virtudes gloriofas

)

contemplariaô os' noticiofos

com o patrocinio delias ; haven- ainda agora ( contando já
do experiências

,
que conferva* annos de fua ancianidade ) os

rao efta piâ credulidade em to- naô moftra menos alentados na
das. Mais largo aíTumpto nos mefma debilidade dofexo, que
roubou o íilencio de feu Con- ao prefente nos vay dando aí-

feíToi' , de que fe foube em com- fumpto na antiga Cafa de Re-
mum, que era preciofo othefou- ligiofas em Villa Nova do Por-

9

OS

ro , 'que guardava , e moftrou

a experiência queixofa
, que foy

culpável deicuido a fua avare-

za.

to .

cia

rara paleftra da obfervan-

em que naquelle nolTo pri-

meiro feculo exercitada a fra-

queza femenina , fe vio a bra-

ços com a penitencia y efpeíla-

culo digno dos olhos do amo-
rofo Antagonifta noífo Santo
Pátria rcha.

Seja a primeira das que con*

po, Sor Catharina da Gloria, tinuaraó, e fe coroarão na pa* AMaãré.
Sor Catharina das Chagas, Sor ^^^^^^j 5 Madre Sor Margarida Sor Mar^^ " '

' " ' aridadú

\ofario.

CAPITULO IV.

DíBJ* Madres Sor Margarida do

Rofario , Sor Maria do Prefe-

Catharina de S. Jacintho
,

qtte

fioreceraÕ no Mojleiro de Cor-

pus Chrifti de Villa Nova da

Porto.

H
tico

chou

ek
,

•mais

ellas

mais vigorofo

do Rofario , nobre por nafci-

mento, que melhorou nos bra-

ços da Religião , vindo-a buf-

car a efta Caía , em que prin-

cipiou a vida delia com tanto

E verdade experimenta- gofto , como fe conheceo logo

da, que fempre o myf- no que cada dia fe lhe defco-

corpo da Religião fe a- bria de augmento. Obfervan-

tiífima dos preceitos
,
que pro-

feífara , os eftendia a mais ri-

gor; o jejum de ictc mezes ao

de todo o anno , e nelle mui-

tos dias a pa5 , e agua , como
na Qiiarefma dois dias na fcma-

na* Parecia-Ihe efte género de
mortificação lento , e vagaroíb

;

recorria ao cilicio , e porque
efte naó parecia já taõ auftero

por coftumado , amiudava as

difciplinas , em que fe íangra-

va fem piedade.

Era fua mayor aíliftencia no
Coro , diante do Santiífimo Sa-

cramento; de madrugada a pri-

meira
,
que o bufcava j de noi-

íe,

na infan-

que na adolefcencia , e

idades ( difcorrendo por

com allufaô á vida do
homem ) fendo fnas forças

verdadeiras o defempenho das
fabulofas

, que a antiguidade
mentio em Hercules ,

quando
o coníiderou no berço , defpe-

daçando íèrpentes. Paradoxo

parecerá ferti duvida a-quem lan-

çar os olhos aos progreíTos da

natureza ,
que ao eompaíTo dos

annos vav diftribuindo os alen-

tos , naó fendo nunca os mais

cfpiritofos , nem os primeiros
j

nem os últimos. Mas eíTerepa-
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te, a ultima , que delle fahia

,
eftreiteza , mas na qualidade

e por poucas horas: fendo taô deíTe pouco, que comia ) pedio

efcaíTas as do feu delcanço, co- os Sacramentos, e fó para o da

mo fe podia fuppor de quem Unção fe fez levar á enferma-

muitos tempos naó teve cama ria , e fe encoftou na cama.

mais, que o chaó , dando a fua Ghoravaó as Religiofas , que

( aífim pobre , e penitente , co- fabiaõ eftimar fua companhia y

mo era ) a huma irmãa Conver- e avaliar a fua perda , e ella

fa ,
que a nao tinha , e cahira com a boca cheia de rizo , def-

gravemente enferma. Ao dar- pedindofe de todas , lhe pedia

,

lhe a cama, fe íeguio o ferfua que nao choraíFem
,

pois era

enfermeira. Era a enfermidade chegada a hora de fua mayor

aguda, intentavao divertilk da alegria ; e voltando o coração

aíTiftencia, que parecia arrifca- a Deos, cerrou os olhos, epaf-

da , e refpondeo : Seja o que fou a gozar a eterna.

Beos for Jervido
,
que nao fe ha Venturofo foy aquelle anno

de permittir
,
que morra ejia ir- para eíta Gafa , dando ao Ceo

mãa d falta de cuidado, Efte , e duas filhas fuás. Aílim feguio

fimilhantes eraô os de fua cari- os paíFos da primeira afegunda,
dade; e como para e lies fe que- que foy a Madre Sor Maria do
ria achar livre , como para o Prefepio , nobre , e bem aílifti-

retiro, e o lilencio, de que era da de feus pays, que profeíFan-

grande obfervante , eleita Pre- do neíta Gafa , faleceo nella em
lada^ fatisfez em hum anno á breves annos , conhecendo-fe

,

obediência , e logo inflou com que o Geo a deftinara para fua

o Prelado , que a abfolveíFe
, na brevidade com que a levava

,

A Maãrá
Sor Ma*
ria do

Fr^fepiO'

culpando feu pouco preftimo
,

naô havendo alguma
, que ti-

vclTe tanto.

Reôitui^a á fua cella , in-

como em huma fingeleza rara,

que fez inculpável fua vida. Era
feu pay homem de cabedaes , e

amante da filha , como de ou-

ventou hum novo género de vi- tra
,

que tomou o habito com
da , em ' que entregue toda á ella ; alargava a maó com gran-

contemplaçaõ, fugia de tudo o deza, porque a nenhuma faltaf-

que podia fer alivio , ou diver- fe nada ; mas naó eraô as de
timento. As horas que tinhaô Sor Mana mais

, que hum de-

as Religiofas em tempo de re- pofito da pobreza
;
primeiro da

creyo ,
paíTava fó no Goroj fe de algumas Religiofas da Gaia,

as teftas eraó na Igreja , na cel- fupprindo o que eíla naó podia ^

Ja. Rara no fofrimento , nun- efpecialmente com as enfermas

,

caj,\( por mais ,
que deíafiada a que acodia , e vifitava com

da fem razaó ) lhe ouvirão pa- tanto fegredo , como largueza,

lavra , que foaíFe a dcículpa
, Aos pobres de fora hia o que

ou a vingança. Era muy devo- lhe reftava, fendo ella fó a que
ta da Senhora em fua Purifica- ficava pobre entre os de Gafa,
ça6, facrificando á fua fefta tu- e os de fora ; documento, que
do o qíie tinha. Gelebrou-a pe- lhe dera feu Efpofo, que para

los annos de i6ao. , e fentindo- fazer ricos os pobres, fe fez po-

lé fcm forças, •( eftado a que a bre , fendo rico.

reduzira o jejum , naó fó na Quatro annos fe lhe prolon-

gou

Egenus
faâus eft,

cum eflec

dives , uc

iJIius in-

ópia vos
divites

eíTetis. 2.

ad Co-
rint. 8.^,
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gou huma doença ,
que a redu- innocente o grande Meftre da§

zio a tifica , fendo neceíTano
,

que a obediência a eximilTe das

obrigaçoens de perfeita Reli-

giofa, íubílituindo em lugar das

penitencias as moleftias gran-

des , e aíllm toleradas , como
de quem fabia o que fe podia

merecer com ellas. ConfeíTou-

fciencias , e da virtude
, porque

aflim fahio bem doutrinada a

Madre Sor Catharina
, que ao

conhecimento grande
, que ti-

nha da Efe ritura , ajuntava o
rezar, e recitar o Pfalterio de
memoria ; e nas Liçoens , e mais
particulares do OiEcio Divino

fe, e pedio os mais Sacramen- eílava taò previfta, eprompta,
tos , vendo-fe aífaltada de hu- que acodia, e reparava na mais

1154 debilidade
, que já parecia

liltima. Deu -lhe pouco credito

a Enfermeira
,
por mais que el-

la inflava, que o era. Alfim á

nao tocava ao refpeito da pre-

lazia. Via-fe allIm igualmente
querida, e refpeitada de todas.

leve falta
, que nelle fe com-

mettia.

O grande zelo do amor de
Deos , e da Religião , a puze-

advertencia de huma Religioía raõ trez vezes ( primeiro a vo-

fe lhe veyo a dar o Viatico com tos da Cafa , defpois a ameaços
preíTa. Rec§beo-o entre demonf- da obediência ) no lugar de Pre-

íraçoens de contrição , e ale- lada
, que exercitou com intei-

gria , tao eftranha efta em de- reza , e conftancia , fendo feu

zanove annos
,
que fe viaõ jun- génio hum abyfmo de humilda-

to da fepultura , como natural de, e brandura, em tudo o que

a outra em huma vida, a que

punca efqueceo , que caminha-

va para ella. Efpirou ; e allím

^fpirou como viveo ; foy a mor- como a que tantos annos ou ef-

te alegre, como a vida fora in- cutaraó Meílra, ou obedecerão

«ocente. Prelada ; mas nenhuma hora pa-

j . Mas paíFemos de dezanove ra ella de mais gofto
, que a

annos de vida. a 114. de Reli- que entre ellas fe via fervindo,

gioía, como fe virão na Madre fem lembrança da audlòridade.

Sor Catharina da Gloria
,
que que com feu eftylo de vida , e

de íeis entrou nefta Gafa , e já governo da Gafa , fe tinha gran-

taó inclinada aos exercicios dei- geado nella , como da que dei-

la ,
que o mayor mimo , que xará na de feu pay Diogo Lei-

ihe faziao, era admittilla a el- te Pereira , Fidalgo dos prin-

Jes. Em acçoens de menina mif- cipaes
,
que reconhecera o Por-

iurava advertências de adulta, to fua pátria. Mas o que mais

P: almoço, que lhe davaó , le- luzio,. e avultou nefta Madre,
yava os mais dos dias a huma foy hum exadlo lllencio , em
Imagem de Santo Thomaz j e que ( para andar fempre con-

pondo-o febre o feu Altar, e templando ) antes fe fepulta-

os joelhos em terra , lhe dizia va , que fe recolhia. Fora das

çom anciã, que fe lhe percebia horas de licença , fe lhe nao ou-

nielHor ,
que o idioma : Meu vio nunca huma palavra.

^mito ^ e meu Me/ire^ ahi vos of- Gontava já cento e vinte

fereço o que tenho , daime vós mui- annos , menos i5Íete dias
, quan-

to faher para fervir a Deos. Nao do. cahio na cama defamparada
defprezoii a fupplica

,
e olFerta já da natureza , mas com hum

foce-
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focego , e vigor de efpirito , Deos ,
julgava por tempo per^i

como a que começava agora a dido. Com efta magoa fe fo*

melhor vida delle. Já lacramen- gôitava aos officios de Prelada,

tada , durou poucos dias, dif- e Meftra , accrefcendo outra cir-

penfando-Ihe nelles o Ceo
, que cunftancia de naõ menor pena

viíTe em fombras as felicidades, em fe ver refpeitada
,
porque

a que fe eftendiaó fuás efperan- naõ havia para eila empregos

ças. Rodeavaó-na- ás Reltgio- como os de abatida , eíquecida

ias, quaíi todas difcipulas fuás, já, e defnaturalizada da muita-

defconfoíadas de fua falta. ; € nobreza com que nafcera.

perguntando-lhe o que fentia ? Nefte eltylo de vida conta-

Reípondeo, que defejos de che- va muitos annos
,
quanda ché-)

gar a huns deleitofos prados
,

gando o de 1623. a 7. de Se-

que dalli eftava vendo , taò vi- tembro , em vefpera da Nativi-

çoíòs, e cubertos deflores, que dade da Senhora, mandou a

nem a difí^ancia
(
porque efta- Prioreza , porque íe dilatava

vaó em muita ) lhe tirava o muito a MiíFa do dia, quecom-
eftar percebendo a fua fragran- mungaíTem nella as Religiofas

cia ; e fazendo-Ihe ao outro confeíTadas
,

que para o outro
dia a melma pergunta , diífe : íicariaò as outras. Adiantoufe
Que via o m^mo campo , mas jd a Madre Sor Catharína

,
pedin-

mais vifinho. Erao fem duvida do á Prelada
, que a deixaíTe

os verdadeiros Elyíios da éter- confeífar a ella, porque naõ fa-

na Primavera-^, a que fehiache-' bia fe chegaria ao outro diarft

gando fua alma, porque o dia, pareceo defconfiança de timora-

quefaleceo, dilTe muitas vezes j ta, ou culpoufe como tontiíFe

e com fegurança, que já os via daquella idade , mas fez-lhe a
como dentro da cella. Aííim ef- Prelada o gofto; commungou

,

pirou , alvoroçada de paíTar a e ficou com focego. Seguio-fe
go/,ar de fua delicia. a noite , e exercicio da Vigi-

Naõ fufpirava com menos lia,e acabando de tomar a diP
AMaârg anciãs por ella a Madre Sor ciplina, tendo efta ainda na maõ.
Sor Ca. Catharina das Chagas , atte- deu alguns paífos a buícar ou-

das Çha- "^1^"^^ o corpo com continuas tra Religiofa
,
que para o mef-

I

gas. penitencias
, porque aliviado o mo effeito a acompanhara , e

I

efpirito, correíTe mais ligeiro, cahindo-lhe nos braços com hum
Nas Vigílias dos Santos, efeí- accidente, paíFou a celebrar com
tas feiras de todo o anno, cin- os Anjos o nafcimento da Rair
gia afpero cilicio , tomava dil- nha delles.

Giplina; naõ era ojejum menos Mas coroemos efte Capitu-
auftero , e o de meya Qiiaref- lo com outra Catharina, nome
ma de paõ , e agua. Oraçaõ venturofo nefta Cafa , como fin-

continua , feguida com huma gularmente faufto para a fami-

taõ fanta ambição, que naõ ha- lia Dominicana , mimofa fem*
via pura ella mayor violência

, pre daquella grande, e glorio-

efacrificio, que as occupaçoens, fa Doutora Alexandrina, que
1 era que a voto do de todas a a feus filhos illuftrou íèmprc

punha o fcu preftimo
;
porque como a difcipulos , e favoreceo

j O que naõ era contemplar env como a devotos , achando-me eu
^ no
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,

no fegundo numero com a feli-

cidade de me patrocinar o feu CAPITULO V.
nome ,

gloria ,
que naó troca-

ra pelos que^ pòde^ prometter a Das Madres Sor Maria do Bau-

tifmo , Sor Ifabel da Madre de

Deos , Sor Luiza de SaÕ Ray-
mundo ^ e outras filhas do mef-
mo Mofieiro.

NAõ era motivo de admi-
ração 5 ainda que de re-

paro
,
que nefta Gafa refpiraf-

lem tantos , e taô adiantados

efpiritos no caminho da virtu-

de ,
porque os que precediao ,

deixavaô afllm doutrinados os

que licavao
,
que reproduzidas

as virtudes , continuavaó , íem
defcahir com a injuria das ida-

des. Deites foy hum o da Ma-

immortalidade. Mas contmue-

mos com a Madre Sor Gathari-

Sor^cfl^
na de S. Jacintho , terceira em

tharina numero , e igual ás outras no
de S.Ja- efpirito. Sua grande religião

,

ctntno»
g obíervancia lhe deraò alguns

annos o cargo de Meftra , in-

cançavel em induftriar as difci-

pulas , zelofa na perfeição do

culto Divino , mais defvelada

no que tocava ao Goro.

Ainda tendo outra occupa-

çaô , aflíftia nelle como Ganto-

ra
,
para que Deos lhe deu hu-

ma voz fermofa, empregando-a

agradecida nos louvores de quem
lha dera. Foy toda fua vida

mortificada na continuação de

mo.

dre Sor Maria do Bautifmo , ^ Maãrí
que nafcendo rica, e bem apa- Sor Ma-

jejuns, e difciplinas ; taó afpe- rentada, ainda foy mais ventu- ria do

ra , e auftera no trato de fua roía em ter huma Keliffiofa era- ^^^^^J'

peífoa, como com todas trata- ve nefta Gafa
,
que de trez an-

vel , meiga , e caritativa. Deu- nos a trouxe , e criou nella.

lhe huma febre aguda ,
pedio Gom taó boa Meftra crefceo na

que a levaíTem para a enferma- virtude , como na idade , c to-

ria, e a facramentaíTem logo
; mando o habito, eprofeflando,

attendeo a tudo com grande con- começou a viver taó exa£la nas

folaçaô de feu efpirito. Pedio obrigaçoens delle
,

que a ele-

ás Religiofas
, que rezaíTem as geraó Prelada , naó o pedindo

Horas de noífa Senhora , acom- amda os annos , e recufando-o

panhou-as , e cantando-lhe a com grandes diligencias a fua

Antiphona O^ Rex glorio/e , fen- humildade; mas viofe o acerto

tada na cama , levantou a voz de efcolhida no zelo com que
com tanto vigor, e inteireza

, fuftentou a obfervancia.

•como fe deíconhecera os effei- Toda fua aííiftencia era no
tos da hora em que eftava , afi- Goro , diante do Santiílimo Sa-

nando a folfa, e encaminhando cramento, de que era devotiílí'

a todas , como fe fe achara no ma , e com quem gaftava o mui-
Goro entre ellas. Defcançou to que tinha , fem refervar pa-

hum pouco, e logo abraçando-as, ra finada. Rara na fua parci-

e defpedindo-fe com alvoroço monia, era o feu prato o mais

de quem fabia qual era fua jor- pobre ; e nao pequena íingula-

nada ,
partio venturofamente ridade , havendo poífes , naõ ha-

defta vida por Novembro de ver appetites. Acautelada com
1623. fua confciencia, acabado o offi-

cio de Prelada , fe reduzio a

hum
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hntn íilencio , de que fó a dif- continuar com efperanças a ba^

pcníava o zelo de reprehender taria á fua paciência, tomando
algum defeito, porque os nao poi* armas as linguas aíFoutas

fabia diflimular , efpeciaímente de algumas ferventes da Gafa

,

no Goro y ou pertencente ao ou talvez ( o que efcrevo com
x:ulto Divino. Aílím era hum bem magoa ) de Religiofas del-

Argos para a perfeição dellè
,

la
, que veftindo de zelo o feu

concerto daCommunidadC) ob- defagrado , culpavaô os Prela-

fervancia da Regra, e reforma dos de introduzirem em fua

da Gafa
,
podendo dizer : Qtte companhia quem na fua opinião

o zelo da Cafa de Deos^ e da fua nafcera indigna delia , fem repa-

honra a tinha reduzido a hum in- rarem
, que a obfervancia , e

canfavel defafocego. Com efte gé-

nero de vida Angélica , fem

mais commercio
, que com o

Ceo , a apanhou a morte a 6.

A Madre
Sor Ifabel

da M.airc

4( Díos.

Exhibea-

mus nof-

metipfos

ícut Dei
miniftros

in multa
patientia.

per glo-

riam , &
ignobili-

tarem;per

infamiam
& bonam
famam.
2. ad Co-
nnth.6.^.

reforma da excluida lhe condem-
nava a repulfa ; naó fendo de-

zar na rofa o terem-lhe dado
berço os efpinhos

,
para que

de Agofto de 1Ó30. taõ adian- ainda entre as mais puras aflu-

tada em annos
^
que lhe tirou cenas, naÕ deftinaíTe a nature*

pouco na vida, e tanto em vir- za mais decente lugar á fua for-

tudes ,
que lhe apreíFou as fe- mofura*

licidades da eterna. Defafogava-fe a defaíFeiçao

Naó feguio o alcance delias em lhe chamar nomes injurio-

com menos efpirito , e refolu- los
, que ella com os olhos no

çaó a Madre Sor Ifabel da Ma- chaõ efcutava , e naõ rebatia

,

dre de Deos, porque podia di- dando com eíle fofrimento ca-

zer ( como logo veremos ) com lor á oufadia , que a tratava

o Apoftolo
,
que como eícrava com nomes expreíTos por pou-

do Senhor , feguia a fua voca- co fegura na Fé. Efte era o
çaô, rompendo, e pizando to- golpe

, que mais lhe chegaVa
dos os embaraços , todos os tro- ao coração

,
que naô lhe càben-

peíTos ) ou da honra , ou da in- do no peito , e rebentando-lhe
famia; cfta imputada , aquella pelos olhos, era a muda quei-

oíFendida. A humildade , e a xa com que recorria á Imagem
paciência foraó as azas com que de hum Ghrifto crucificado de
efta Madre fe adiantou , ou atro- fua continua devoçaÕ. AUi le

pellou os mefmos obftaculos ,
proftrava por terra, dando mais

que lhe intentavao retardar os vigor aos gemidos
, que fobiao

voos. Já era Freira crefcida ,
antes a pedir Ibtrimento

, que
e a mais reformada ; e como a caftigo

;
propondo com o Pfal-

viaó fofrida , naõ faltava quem mifta a fua injuria efcutada, e

featreveíFe adefconfolalla. Def- humildemente fofrida : Tufeis
conhecera ella os parentes co- Domine improperium meum , con-

mo fe vio reproduzida na Glau- fufionem meam , ^ reverentiam

fura em melhor nafcimento , tal- meam. Gomo fe diíTera : Senhor
,

vez porque o delles naó feria Wx bem vedes as afrontas ,
que

taõ puro , promettendo nelle e/aito , e como me confundo , hu'

menos Fé
,
que a que abraçara milho , e emmudeço.

no habito , e inftituto. Achou Ghegou a mais a impiedade

o demónio efta brecha j P^^^ ^^ quem a perfeguia , atreven-

Part. IV. Gg do-fe
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,

do-fe a levantar a maõ , e def- xou ficar, dizendo affouta : que
carregar hum golpe na face da ficava com quem a guardaria,

humildade innocente , fem que E naõ a enganou a confiança
,

primeiro lhe déíTe efta caufa ,
porque durou o Dormitório fem

ou defpois fe lhe ouvlífe quei- rifco contra a opinião commua.
xa, mais que a que coftumava Na guarda das Conftitui-

acompanhar a fua tolerância, çoens, e Regra, como eílaóef-

que eraó as lagrimas , fangue
,

critas , era taõ vigilante
, que

que nos modeílos , e fofridos examinando-a em muitas occa-

rebenta dos golpes da afronta

,

lioens algumas incrédulas , e im-

como gemido da natureza. Af- prudentemente efcrupulofas , fa-

fim vivia já a Madre Sor Ifabel hiraô igualmente defenganadas,

defpida da carne , e íangue
,

que confufas. Nefte modo de
que a fazia malquiíta , como a

impiedade, como fe lhe quize-

ra moftrar que , fe lhe davao

em culpa o tella
, já a naõ tra-

tava como fua. Quiz a Prelada

vida , fem afrouxar nella , con-

tou a Madre Sor Ifabel cento e

quinze annos de idade, porque
ainda que efta a moftrava cadu-

ca
,
para tudo o que tocava a

caftigar a agreílora , e fufpen- Deos , e á Religião eílava prom-
pta , e advertida. Faltaraó-lhe

as forças , e com ellas a vida

;

pedio , e recebeo os Sacramen-
tos com demonítraçoens de ver-

dadeira , e venturofa peniten-

te, opinião
,
que fe confirmou

vi£lima a vida da honra
,
que o em alguns dias

,
que fe lhe di-

deo o caftigo a incriveis dili

gencias da oíFendida. Difficil

caminho
, porque a fua tole-

rância fobia, bufcando a coroa

do martyrio , tanto mais rigo-

rofo ,
quanto he mais preciofa

alento da vida.

Era a fua em tudo a mais

obfervante. A' abftinencia do
jejum de fetc mezcs fe feguiao

de trez dias na femana no ref-

tante do anno. Ufou fempre

latou a ultima hora
, porque

trazendo comCigo fimilhante ida-

de muitas miferias de achaques,

e chagas , e defaceyo
,
que fe

íegue a huns , e outras , fulpen-

diaõ-fe as Religiofas
,

que en-

lãa junto á carne ; cama , e cel- trando , e aílíftindo na liia cel-

la penitente , e pobre ; aílim no Ia , rodeando a cama da enfer-

trato de fua peíToa
, porque hu- ma , lhe occupava os fentidos

ma penfao
,
que lhe pagavao huma defconhecida fragrância,

todos os annos , applicou coni explicada de todas como fe

licença dos Prelados para fe fora hum muito de flores , e
fefiejar a Natividade da Senho-
ra , de que era muy devota ,

fervindo a huma Imagem fua

com defvelo no ornato, eaceyo

de huma Capella. Outra Ima-

gem tinha na cella , e nella a

lua devoção tanta confiança ,

perfumes , fem que podefiem

ver os olhos o que eftava aífir-

mando o olfato. Com eHa cir-

cunítancia paífou fuavemente
defta vida em 2. de Mayo de
1633. eftando as Religiofas em
Vefpcras, entoando o Cântico

I

que defamparando as Religiofas de Magnificar , de efpecial do-

o Dormitório baixo, por amea- cura para ella.

çar alguma ruina , em huma Siga-fe a eíle extremo de
chea do Douro, fó ella fe dei- fofrimento outro de caridade

xia.
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ji Uaàn ^^ Madre SorLuiza de S. Ray- rigofa. Da Enfermaria, ou das

Sor Luí- mundo y de quem dizem as me- cellas das doentes
,
paíTava á co-

%a de S. morias
, ( que de boa mao vie- íinha , fiando de fuás maons , e

,
"^' raõ á nofla ) que nunca fe po- diligencia os guizados com maisKaymíí/

dera encarecer o que eíta Ma- desfaftio
,
para as que lem eile

d re foy nos empregos deita gran- nao levavaó o fuftento. Defoc-

de virtude. Crefceo ella lobre cupada defte trabalho, entrava

os aliceíFes da obíervancia re- no de fazer-lhes a cama , cural-

gular , em que era exaéla , de las por fuás maons , alimpar-

hum zelo ardente do augmento lhes as cellas , fempre com fem-

da Religião , e reforma da Ca- blante taõ alegre , como quem
fa , de huma abftinencia , e eí- naõ ignorava os eternos avan-

treiteza de jejuns, accrefcendo ços do feu intereífe. O tempo,

aos da Regra muitos de paó , que lhe perdoavao íimilhantes

e agua , acompanhados fempre exercícios , acodia aos da obfer-

de difciplina ; fobre eftes fun- vancia da Cafa , ao Coro , á

damentos , e hum génio bran- oraçaó, em que o Senhor enri-

do , affavel , e compaíFivo , avul- quecia feu efpirito com o copio-

tava a caridade com o próximo, ío orvalho das lagrimas , com

ItaÕ ambiciofa do emprego, que que acodia a temperar o eítio

a menor moleftia de qualquer ardente de fua incançavel cari-

Religiofa a chamava enfermei- dade.

ra , occupaçaô
, que com inflara --> Quando commungava, fevia

cia pedia , e defempenhava , fem nella com mayores abundancias

perdoar a trabalho , ou a dif- efte effeito , fervindo ás Reli-

pendio , fe a enferma era def- giofas de ' compunção , e aífom-

amparada ; confumido o pou- bro. Foy mayor o que fe-vio

CO cabedal, que para efte effei- em fua morte
, (que foy tao

to ajuntava a fua induftria ( fó- fentida , como invejada ) tro-

ra \o da fua tença ) recorria a cando-felhe a palidez do rofto

feus pays
, que com maó larga em a cor viva de huma rofa

,

refpondiao á petição da filha
, que todas viraô , e contempla-

como herdeira de fua muita pie- raó , como fe fe lhe reftituira

dade, conhecidos por ella, co- íua belleza, que foy muita. Fa-
mo por fua nobreza na Cidade leceo aos quarenta e nove an-

do Porto , de que eraò natu- nos de fua idade
,
por Outubro

raes ; feu pay fe chamou Fcr- de 1639.
naõ Nunes Barreto, fua may Remate efte Capitulo a noti-

Dona Maria Henriques. cia de duas Religiofas
, que

O mefmo dcfvelo , a mef- criou efta Caía com a gloria de
ma diligencia occupava com as as poder dar a outra , em que
ferventes , e ainda efcravas da foífem plantar a obfervancia ,

Cafa, como fe vio na aííiften- que aprenderão nella. Foraóel-
cia

, que fez a huma por efpa- las as Madres Sor Águeda da -^^ ^^-

ço de trcz mezes , em que o Graça, e Sor Juliana de S. Ber-
j|'^^J^^

mais tempo fe naó deitou em nardo , bufcadas , e efcolhidas da Gra-
cama, defcançando ao pé da da para Fundadoras do Mofteiro ça^eSor
enferma , ou naó delcançando de noíFa Senhora dò Tojal , fen-

Y^L^fí^
as muitas noites

, que efteve pe- do as noticias de feu grande ^^^^^
^'^'

Part. IV. Gg ii zelo,
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^zeío, eefpirito, as que nao ca- les podia fer aíTumpto, nos eí-

bendo na Claufura, paíTaraó a condeo avaramente o tempo,
ocçupar os reparos, e vozes de como fe le vingara da pouca
toda aquella Provinçia , tendo ambiçaõ com que pegamos na
ambas tantos votos para o car- penna , antes que para eften-

go, quantas prendas lhe conta- der, para recolher memorias ,

va o merecimento. Sahirao def- que nos deixou mais o defcui-

te Mofteiro de Corpus Chrifti do
,

que o cuidado de quem
a 2. de Setembro de 1640., e fem obrigação quiz apontar al-

deraò inteira fatisfaçaò na for- gumas
,
porque ficando as mais

ma , e primeira ebfervancia da antigas
, que alcançamos defta

fundação nova, porque em am- Cafa, no anno de 1639. as tor-

bas fe achavaõ, e experimenta^ namos a defcobrir íó defde o
raò as qualidades de efpirito, de 1669. vindo-nos a faltar, e
inteireza, e vigilância, quefaô emmudecer pelo largo efpaço

as com que principia a reípirar de trinta annos , lem que nos
a vida de huma Claufura. fique de repetidas diligencias ,

Sabemos
,
que a Madre Sor mais que o defengano de que

Águeda foy logo Prioreza , e nao tem outro fruto as que fe

Meftra de Noviças a Madre Sor fazem , defpois de dar tantas

Juliana , fuccedendo eíla no lu- largas ao tempo. Mas naó o oc-

gar de Prelada por morte da cupemos com queixas fem reme-

primeira. Seriaô as circunftan- dio, que fera fegundo erro ( in-

cias, e progreíTos de fua vida, da que fem noífa culpa ) occu-

dignos de mais larga efçritura
,

palio agora mal , naó o occu-

mas naô he aífumpto da.noíía pando até agora; e tenha opri-

humMofteiro, que com Funda- mçiro, lugar a Madre Sor Ma-
doras , e Conftituiçoens; Domi- ria de S. Jofeph, irmaa do Bií-

nicanas ( ou foífe por difficil po do Porto Dom Nicolau Mon-
commercio, ç diftancia com os teiro.

Conventos da Ordem , ou pou- Nao fe contentou efta Ma-
ca ambição nella de contar mui- dre com a obfervancia pontual

tos ) tomando-lhe o Inftituto , do que ordenaô as leys
, que

lhe naó reftituhio nunca a fo- profeífara, afpirou ainda amais

geiçaó. eftreito modo de vida , naó o

fendo pouco o que ife ajufta a's

CAPITULO VI. Conftituiçoens, e Regra. Aos
jejuns ajuntou muitos de paÓ ,

Das Madres Sor Maria de S. Jo- e agua , fem que hum achaque

feph , Sor Ama da Apprefen- de toífe , que por muitos annos

taçao^ Sor Marianna de S.Jo- lhe enfraqueceo o peito, a dif-

feph^ Sor Luíza- da Conceição j
penfaífe daquelle rigor volun-

Ser Antónia de S. Domingos ,
tario. Continuava o Coro def-

Sor Joanna Bantijla , e Sor An- pois de o fazer a Communida-

na de Jefus , da me/ma Cafa. de as horas
, que efta naó aíFif-

tia nelle. Levava-a fuavemente

SEm duvida fe pôde conven- a contemplação áquelle lugar,

cer quem ler eftes efcritos , de que fó a tirava o receyo de

que a mayor parte do que nel- fer vifta , ou reparada. Na íua

cella

A Mada
Sor Ma-
rta de S*

Jpjeph.
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cella nao fó faltavao aceyos

,
como filha da pobreza, fendo

mas ainda commodos, e abri- grande a em que acabava. Le-

gos
,
porque para aíTento havia vantou o Bifpo as maons ao

o chaó defpido, e para defcan- Ceo , e a voz bem ouvida dos

ço humas taboas , e alguma cu- que lhe aíliíliaó , e diíTe : Gra-

berta
, que as diffimulava era ças a Dtos ,

que me efpirou hoje

forma de cama. Continua En- huma irmãa capaz de me deixar _

fcrmeira 5 defcançavao no feu com fentimento^ e Jem fujio ^
por-

cuidado as que tinhaó eíTe offi- que eu a amava por fua vida , e

cio. Eimole r , nunca teve couía ella viveo como quem merecia a

de preftimo , ou valia
,
que nao eterna. E deu logo ordem em

paíTaíle logo ás maons da necef- toda a Cidade a MiíTas, e fuf-

iidade , e da pobreza. Compaf- fragios com maõ larga,

íiva , e defvelada com ella
,
pe- Naõ fe podia dizer mais de

dia para remedialla. huma grande Rcligiofa, como
Humilde, efpreitava as oc- foy a Madre Sor Maria, nem

cafioens naõ fó de mayor traba- fe poderia dizer menos de ou-

Iho, mas abatimento ; e entre as tra igual fua, a Madre Sor An- -^
Madre

Noviças, ou ferventes da Cafa na da Apprefentaçaô ,
peíFoa de ^aAppre-

era a primeira , lançando mui- grandes relpeitos , aílim no fe- fgntaçad,

tas vezes maõ dos inftrumentos culo , como nefta Cafa , devidos

do mais vil ferviço , e alivian- á dos Marquezes de Marialva ,

do delle até a huma efcrava de de que era , como tia de Dom
huma Religiofa , irmãa fua , Fradique de Menezes , Senhor
que naõ podia acodir a toda a da Barca, e de Dom Jofeph de
fua obrigação , ou de occupada, Menezes , Arcebifpo de Braga,

ou de enferma. Adiantava-fe a Médio efta Madre com a fua

Madre Sor Maria a fervir de nobreza a fua obfervancia , e
compaíllva , a evitar-lhe o cafti-* mais por efpelho defta

,
que por

go de que a via ameaçada , e valia daquella , a elegerão Pre-
perfeguida. Por mais que efta lada defta Cafa , naõ lhe tiran-

Madre ( como com leves moti- do as occupaçoens do cargo os

vos o foy ) o foíTe de fem ra- exercícios em que voava feu ef-

zoens , fe lhe naõ ouvio nunca pirito. AíEm fe defvelava fua

na repofta linal de ira , ou de vigilância, que prompta a to-

queixa. Aífim foy fua morte pa- dos os ados de Gommunidade,
cifica , e fuave , como fe a an- e zelofa na reforma da Cafa ,

dará enfayando no feu génio, grangeava muitas horas de tem-
Acabou com todos os Sacramen- po livre para fe recolher na Ca-
tos , e demonftraçoens grandes pella dos PaíFos , a que a leva-

de confeguir os effeitos delles, va hum coração maviofo, e dê-

em 8. de Abril de i66^. Em votiííimo da Paixaõ de Chrifto.

efpirando, fe mandou entregar AUi fe efquecia orando , e ,

a feu irmaõ o Bifpo huma car- allí fe aíFervoravaõ de íortefeus

ta
, que lhe deixara com eífa defejos compaífivos

,
que rom-

circunftancia
,

que aberta , vio pendo em demonftraçoens pe-

que era a fubftancia
,
pedir-lhe, nitentes , feria muitas vezes o

que fe lembraífe de lua alma
, rofto com taõ rigorofos golpes ,

pois ella fenaõ podia valer a íi que paíTavaõ a fazer eftrondo no
Dor-
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andava con»tinuamente abforta,

e pagava-lhe o Geo o defvelo , fa-

zendo-a capaz de fuás delicias.

Em huma noite de Natal , an-

tes de tocarem a Matinas , ou-

vio ao paíTar por junto ao Co-
ro, humafuave, e eftranha har-

monia
5 que lhe fufpendeo o paf-

fo. Entendeo
,
que feriaô algu-

mas Freiras moças ; entrou a

reprehendellas , defenganando-
fe, que naó havia entre as que
alli achava , alguma de que íe

podeíTe efperar o que ouvira ; e

muito mais affirmando huma de
refpeito, que alli íe naó canta-

ra. Ao que refpondeo : Eu o

creyo
y
porque o que eu ouvi

, fo-
raÕ muitas vozes

,
que com pere-

grina confonancia y e foberano con-

certo enchiao efte Coro, Contem-
plava fem duvida a Madre Sor

Anna áquella hora nos myíte-

rios daquella noite ; e quiz o
Ceo naquella hormonia fazella

participante da que nella hou-
vera.

Em cafo mayor lhe moftrou
como correfpondia ao commer-
cio, que tinha fó com elle, a-

confelhando-a para o bom go-
verno da lua Communidade.
Abrio por algumas partes , amea-
çando ruina , a parede principal

do Refeitório ; entravão nelle

as Religiòfas a medo , e a Madre
Sor Anna

( que continuava na
occupaçaô de Prioreza ) em cui-

dados de difpenfallas de irem á
noite á colação. Era zelofa, e
coníiderada , lufpendia-fe com"

o receyo das confequencias ,
que

coftumaó ter as difpenfaçoens

nas Communidades
, que de per-

milToens licitas paííaô a relaxa-

çoens exorbitantes. Via , que
íe hoje difpenfava com a cola-

ção; em dois dias ficaria até ao

ia de S. Domingos 5

jantar defpovoado o Refeitó-
rio , fendo notável a brevidade
com que caminha a difpeníaçao
no menos licito , que fem ad-
mittir meyo, pafla de permit-
tido a praticado. Occupava-a,
e fuípendia-a eíte peníamento ,

quando huma noite
,
que fe de-

tinha junto ao Refeitório, vio
vir, e entrar para elle a Com-
munidade com grande ordem

,

e íilencio ; entrou com ella , oc-

cupou o lugar de Prelada , fem
fazer reflexão em nenhuma fub-

dita , ou porque occupada na
fua imaginação , naó attendia

a outra coufa , ou porque pou-
cas luzes em cafa grande nao
permittiaó eíTes reparos á viíta.

Eis-que indo a fazer linal , le-

vanta os olhos, e vê todos os

lugares vaíios. Recorre a que
íèria fraqueza na viíla , mas via

as mefas , e a ninguém mais na
cafa; entendeo logo

, que naó
era vontade do Ceo

, que fal-

taífe a Communidade á obfer-

vancia de ajuntarfe naquella ho-

ra. Confultou o feu ConfelTor
,

Religiofo de grande capacida-

de
,

que alFentou no mefmo
;

aíSm fe continuou na colação o
Refeitório , acodindo-fe , e re-

parando-fe ao que havia nelle

de riíco. Eíles avifos merecia

do Ceo a Madre Sor Anna, co-

mo demonílraçoens do que lhe

agradava o feu zelo , e refór-

'

ma.
DevotiíUma do Rofario da ^

Senhora , foy a que introduzio

,

que fe rezaíTe todos os dias no
Moíleiro na forma , em que o
difpoz o Santo Pio V. Houve
contradiçoens , e repugnancias

,

favorecidas ainda das mayores
da Cafa , com o pretexto de naó
gravar a Communidade com no-

vas obrigaçoens. Mas ella aju-

dada
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dada de feu zelo , e induftria

,
Siga-fe a eftas duas Prela-

convidava primeiro as amigas

,

das huma grande Meftra de ef- A Madre,

foy defpois aiFeiçoando ourras, pirito, como da vida a£í:iva da Sor Lui^

até que todas o abraçarão , e Religião
,
porque trinta annos

Yeicaõf'
hoje fe continua com toda a contmuos o foy de Noviças.

Communidade na Capella dos Baftava fua vida para enlinallas,

PalTos , donde ella decretou que mas adiantavaõ-fe a rnais os em-
fbíFe. Obrigoufe o Filho doob- pregos de fua vida

,
que nem

fequio
,
que fe fez á May , e attenuada de jejuns , nem ator-

chegada efta Madre ás portas mentada , e períeguida de cili-Ída morte , defpois de todas as cios, e difciplinas , deixou de
difpoíiçoens para ella com gran- alongarfe até a idade de cem
de conformidade

,
permittio

,
annos. Avultou nefta Madre en-

que eftando rezando o Terço da tre as mais virtudes a da pa-

Paixaó
5
(feuexercicioquotidia- ciência , aííím para fofrer mo-

no ) paíTaíTe defta vida a lograr leftias, como para efcutar inju-

o premio de fua devoção jeze- rias, fem que eftas a deixaífem

lo , em 6. de Fevereiro de 1637. com defagrado , nem aquellas

Naõ foy menos o de outra a achaíTem com queixa. Era ufo

A Madre
P^^^^*^^ defta Cafa , taõ obíer- feu levantarfe todos os dias pe-

S«r Ma- vante em fua peíToa , como em las trez horas ; as que hiaô até

riannads fazer pôr em execução as leys, Prima
, gaftava em oração no

S^Jofcpli. q^g profeífara. Aílím eraõ to- Coro ; e fuecedendo-lhe pelo

das as Religiofas , mas própria- Veraõ, ao paíTar para elle , ou-

mente antes fuás difcipulas, que vir no Clauftro os paffarinhos
,

fuás fubditas , e antes que hu- que cantavaô ao romper do dia,

ma coufa , e outra , filhas ama- fe detinha, e levantando a voz,
das ,

porque era a brandura com e os olhos , lhes dizia com fan-

todas igual á aufteridade com- ta inveja, e íingeleza : Eya lam-

íigo. Foy fua morte taó fuave, bareirosj pritneiro que eu madru-
que logo pareceo premio de íua gajles a louvar o Senhor ?

vida , teftemunhando-o o Geo Muitas vezes lho ouvirão
nas vozes com que a chamou algumas Religiofas

, que acafo

para a eterna
, porque ao efpi- fe achavaõ perto , outras , que

rar, fe ouvirão no Clauftro en- para a ouvir, a fegiíiaô de pro-

roar finas , e concertadas a An- pofito , e com fegredo. Repa-
tiphona Veni eleãa meãj é" po- ravaó nella outras vezes

, que
nam in te thronum meitm. Como paíFando por donde viífe o Ceo
fe diíFera por ellas o Efpofo das defcuberto , levantando a elle

almas : Vinde efpofa efcolhida
,

as maons , e os olhos , fe lhe

qite haveis de fer o throno do meu desfaziaó em copiofas lagrimas.

defcanfo. Vivem hoje as Madres Vozes pareciaó' do coração
,

Sor Ifabel da Vifitaçaó , e Sor que naquelle faudofo idioma fuf-

Elena de Jefus
,
que por terem pirava no degredo

,
por fe ver

para aquella parte as cellas, o na Pátria. Alargava-lhe o Ceo
ouvirão, e oteftemunhao. Cha- os annos, porque queria efcu-

mava-fe efta Madre Sor Ma- tarllie os defejos , indo eftes me-

rianna de S. Jofeph. Faleceo recendo quanto aquelles fe hiaó

por Abril de 1677. dilatando, edifpondo, que a

nao
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naó aíTaltaíTe a morte com mais fonho. Reprefentou-felhe nelle>

K golpe
,
que íua mefma idade, que huma voz lhe perguntava

A tarde precedente á noite em com brandura , e agrado , fe

que faleceo , correo o Moftei- queria ter nefta vida o Purga-

ro , defpedindo-fe de todas , a tório ? a que refpondeo ,
que

quem refpondia , que adianta- íim ; e acordou com a magoa
va aquella diligencia

,
porque de que foíTe fonho ,

porque a-

já naó podia durar muito. Ha- quelle era o feu defejo.

via pouco que tinha commun- Satisfez-lho o Ceo
,
porque

gado , foy a Matinas a prima trez annos antes de fua morte
noite, defpois á mefa com a lhe deu hum taó rigorofo acha-

Gommunidade ; dalli fe reco- que, que a teve entrevada cm
Iheo ácélla, chamando algumas quanto lhe durou a vida, fobre-

Noviças fuás , e pedindo-lhe
,

vindo-lhe taõ grandes tribula-

que a ajudaíTem naquella hora, çoens , e taó novos aíTumptos
que naó queria dar ás Religio- de martyrio

,
que muitas vezes

fas eíTa moleftia ; e lançada no lhe efcutavao o ancioíb defafo-

chaÔ com demonltraçoens peni- go de hum gemido, com a laf-

tentes, o nome de Jefus nabo- timofa voz de que lhe faltava

ca, lhe entregou a alma em 8. ofofrimento. Eípirou entre do-

de Abril de 1682. Achara6-fe- res, mas como quem tendo-as

lhe ao amortalhalla línaes freí^ por Purgatório
, paíTava delle

cos de rigorofa difciplina , das ao immortal refrigério. Tefte-

que a miúdo tomava, como na munhou-o a íuavidade de chei-

cella vários inftrumentos da fua ro , que fe percebeo em fua

penitencia. Chamava-fe efta Ma- cella , e no Coro , em quanto
dre Sor Luiza da Conceição. o corpo fe naÓ deu á fepultu-

Naó deixou menos íinaes de ra. Faleceo em 6, de Mayo de
penitente a Madre Sor Anto- 682.

Sorlnto
^^^ ^^ ^* I^Oí^i^gos, por mais Coroemos em fim eíle Ca-

nia de S* 4"^ o recatava ao mais miúdo pitulo , e as noticias defta Cafa
Domin- reparo. Naó contente com o com as ultimas duas filhas, que
^^^' continuo exercicio de cilicios , ennobreceraô as memorias del-

e diíciplinas, trazia femprepor la, e como beneméritas , occu-

bâixo da toalha huma aípera pao as da noífa efcritura. P'oy

corda de efparto aos pefcoíTo, huma a Madre Sor Joanna Bau-
que trocada, felhe hiaô as pon- tifta , que com fanta fmgeleza ^

Mj^^f'^\

tas rematar na cintura. Seguia- feguio hum género de vida taó na Bau!^'
fe a eftas penitencias , como reformada

,
que nunca as Com- tijia.

premio delias , o dom de lagri- munidades a acharão menos
,

mas , e o mefmo era porfe de fora delias na fua cella , ou no
joelhos no Coro

,
que começa- Coro. Nas penitencias auflera

,

rem-lhe a cahir taó copiofas , e nas moleftias fofrida , e com to-

continuadas
, que naó havia di- das caritativa , fogeita , e bran-

ligencia para encobrillas. Teve da. Chegou entrada já em an-

efta Madre hum fonho; primei- nos, ao ultimo termo da vida,
ro entendeo

, que naó paíTava com taó venturofos annuncios
de o fcr , defpois lhe enfinou da que efperava

, que eílando

o eíFeito
,

que fora mais que para efpirar , fe ouvio cantar

fua-
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fuavemente a Salve Regina (cof- nhaò. Ao inftante em que eípi-

tuma-íe rezar na Religião aos rou , cantava a Gommunidade
que entraò naquelle ultimo , e no Coro o Pfalmo Nunc dimit'

formidável termo ) no Dormi- tis, Gontavaõ-fe 21. de Julho
tono , eftando a Gommunida- de 687. Os mais aíTumptos me-i

de toda no Coro. Ouviraó-na moráveis deita Cafa , como já

clara , e diftintamente algumas diíTemos , ou lamentamos , fe-

Religiofas enfermas , outras , pultou o tempo á noíTa noticia,

que aíTiíliaõ na cella da mori- Baile efta para exemplo , e con-

bunda , com reparo, e admira- iolaçaõ das que bufcarem efta

çaô de todas. Chegada defpois Claufura , como dos piedoíos

a Communidadc, pedio que lhe cultivadores da obfervanca»

entoaíTem o Rofario
, ( era na

primeira Dominga de Outubro, CAPITULO VII.
em que elle fe celebra ) e aju-

dando ella a rezallo , com mais Bas Madres Sor Maria do Rofa-
efpirito, que forças, lhe falta-

rão com a vida
,
paíTando a aca-

ballo com os Anjos na gloria

,

em 2. de Outubro de 684.
Foy a outra Madre Sor An-

na de Jefus , igualmente extre-

mofa na mefma devoção , fem
largar hum inftante das maons

rio , Sor Maria do Sepulchro f

Sor Paula da Cruz , Sor Ma-*

rianha da Refurreiçaõ , Sor Ma^
ria de Jefus , do Mojieiro do

Salvador.

N AÓ coftuma o Ceo abrir ^}ofieno

_ • , r do Salva"cammno com hnacs pro- ^q^^

as contas, a que íó advertia, e digiofos, ou au61:orizar com de-

de que fe divertia fó para a af- monftraçoens raras a origem de
fiftencia do Officio Divino. Sua peíToas , e coufas

,
que fe nao

vida foy femprè igual , obfer- hajaó de oftentar pelos feculos

vante da Regra , e Conftitui- com menos progreÒbs , que ma-
çoens em todo o feu rigor, mas ravilhas, que o recomendao , e
taó retirada

, que ( fuppondo- o confirmem. Aílim o moftrou
le ) naó fe fabia mais de fua a experiência , e lê repetidas

vida nas circunftancias de peni- vezes no teftemunho da Hifto-

tente , e mortificada. Efpirou , ria, lendo O raro de feus nafci-

devendo ao Ceo o primeiro fuf- mentos o fiel moftrador do que
fragio

, porque por todo o Mof- defpois fe defempenha no novo
teiro íbarao concertadas , e fu- curfo de fua vida, ainda debai-

neftas vozes, como adiantando- xo das jurifdicçoens da nature-

Ihe o oificio do enterro. Corre^ za, mas muito mais nas da gra-

raò as Religioías aonde eftava ça ; e parece
,

que fe eftendeo

o corpo, cuidando cada huma

,

efte privilegio grande aos edi-

que hia tarde , e acharão única- ficios fagrados ; verdade , de
mente as que aífiftiaõ a amorta- que nao mendigamos teftemu-

Ihallo. Seguio-fe logo huma fra- nhos , tendo muitos de portas

grancia
, queoccupou o Dor- a dentro nos que foraõ berços,

mitorio , como ( com fuavida- em que a Familia Dominicana
de , e confolaçaó ) a grande começou a refpirar neíla Pro-
parte das Religiofas

,
que nel* vincia, naó podendo negar (fcí»

lefeachavaó, e hoje o teftcmii-^ nao o primeiro ) hum lugac

Part. IV. Hh grani
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grande ao que fe levantou na dezafeisannos fepultando , áboa
Cafa , e Moíleiro do Salvador

,

conje£lura , aíTiimptos , em que

attendendo ás circnnftancias com poderíamos alargar a penna. Se-

que começou a crefcer , eaavul- ja o primeiro dos que fe nos

tar aquella fagrada fabrica , em permittirao a ella , a Madre Sor

que fe defvelaraó os homens
,

Maria do Rofario , rara em pe-

trabalharão os Anjos , e pare- nitencias
, como continua em

ce fe efmerou o Ceo , naó em contemplação
, efpecial a do

lhe lavrar jafpes 5 e porfidos, ou Paífo , em que os Judeos trata-

Ihe levantar columnas , mas em raõ com ludibrio , e afronta ao
lhe diípenfar prodígios, bons feu verdadeiro Rey, pondo-lhe
fiadores dos que fe lhe haviaô na maõ por Sceptro humacana,
de continuar por muitos feculos. na cabeça huns efpinhos porco-

E naó pareça efcufada, ou roa, ornato , com que o Preli-

exquiíita reflexão ( a quem tiver dente de Judea o expoz ao Po-
noticia defta Cafa ) o lembrar- vo em huma varanda , moftran-

me das abelhas
, que no inculto

lugar delia lavrarão Altar ao
Salvador

, que crucificado em
hum tronco , deu nome ao fi-

tio
,
para entender agora , que

do-o chagado , e ferido como
homem

, por ver fe a íemelhan-

ça lhe aconfelhava a comifera-

çao, e lhe mitigava a ira. En-
trava-fe eíla Madre defta con-

eraô aquellas huns emblemas das templaçaõ , e nas noites das fef-

racionaes
,
que trabalhando pe- tas feiras corria o Moíleiro , or-

lo tempo futuro nas flores de nada com as divilas daquelle

fuás virtudes, haviaô de levan- tormento , e ludibrio , facrifi-

tar ao mefmo Senhor mais efl:i- cando-íe ao que as ferventes da

maveis Altares ; como fe fe con- Gafa faziaõ talvez de lua pef-

tinuara com melhora o prodi-

giofo exercicio das abelhas ( a

que chamaô fegredo , e mila-

gre da natureza ) no que o Ceo
defempenha, e continua nas in-

duftriofas filhas defl:a Caía , e

da obfervancia delia. Aflim fe

vê defde o anno de 1392. em
que o Bifpo Joaó Eíleves a fun-

dou , até o em que a deixou

delcrita, e memorada o Padre
Frey Luiz de Soufa , fendo a

ultima Religiofa , de que nos
deixou noticia , a Madre Sor
Catliarina das Chagas ,

annos de 1619.
' Mas naõ he poílível excufe-

nios a repetida queixa de omif-

fao daquelles tempos ,
porque

naó achando noticias mais que

do anno de 1635. a eíta parte,

nos vem a ficar o cfpaço de

foa, ou as que tratavaô aquel-

la demonílraçao como loucura.

Era igual feu abatimento á fua

paciência
;
parece que fe movia

nella antes
,

que hum corpo
,

huma eílatua. Obfervante nas

Conftituiçoens , como na aílif-

tencia do Coro , nada mais lhe

levava o tempo, que o íèr pro-

curadora dos pobres ; aífim an-

dava inquirindo , e examinan-

do neceifidades , mendigando
incançavel ,

para foccorrellas
,

e remediallas. Naõ parava nas

pelos Religiofas ; cuftavao-lhe as mef-
mas diligencias os pobres de fo-

ra
5 que recorriaó a ella como a

fua depofitaria. Eíte exercício

foy toda fua vida , como fua

morte , com tanto alvoroço
,

como quem fe via ás portas

do premio do que tinha fervi-

do ,

m
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do

,
pelos annos de 1635'. vir ao próximo a poz duas ve-

Naõ fe efmerou menos no zes na Enfermaria , e nefta oc-

exercicio da oraçaó ( que no cupaçaõ taõ prompta , e defve-

da caridade a Madre Sor Ma- lada, que de ordinário elcufava

ria doRofario ) outra lílha def- as ferventes deita officina. Cora
te Mofteiro , donde tudo erao tao fanta ambição appiicava as

eftradas para o Ceo, ainda que maons ao trabalho delia.

pareceíTem diverfas no empre- Levavaó-lhe eftes empregos
go 5 e no exceíTo. Foy efta a eíTe pouco que tinha , ficando

Madre Sor Maria do Sepulchro; pobriflima , aílim no trato de fua

era a primeira
,
que fe levanta- peíToa , como nas alfayas da cel-

va na Cafa, correndo as portas la. Algum tempo, e talvez fur-

das Rcligiofas 5 e convidando-as tado ao íono , e ao deícanço,

para o Coro
,
para a oraçaó an- empregava em obras de agulha,

tes de Prima. Era o leu exem- em que era induftriofa , defti-

plo a mais efficaz diligencia, e nando o lucro , e a grangearia

a continuação , e defvelo nefta, ao ornato da Imagem milagrofa

o grande conhecimento, que ti- de Nofla Senhora das Neves ,

nha , e feria também experien- antigo emprego da devoção des-

cia das grangearias delia. Eftu- ta Cafa , de que daremos algu-

dara aquelle defvelo com quem ma noticia. Em túnicas interio-

Dcus era todo do coração de Deos

;

res , e mantas para a cama ,

Deus e propondo-lhe
,
que obufcava, ufava de eftamenha ; e coníide-

meus ad
j|^g accrefcentava a circunllancia rando huma Religiofa amiga

vigilo.Pf. ^^ ^^^ ^^^ ^s defvelos da ma- fua ,
que até aquellas duravad

6i. drugada ; emprego , a que o ajudadas de remendos , e que
mefmo Senhor deu por premio lhe feria neceíTario algum pan-

a Bemaventurança. no
,

que fubílituifle em lugar

Seguia-fe aos fervores da de eftamenha , lho oíFereceo ,

oração , aífim em Sor Maria
,

advertindo-lhe
,
que ainda que

como nas que a feguiaò , e acom* efte era mais mimofo que ella ,

panhavaõ nella , huma conftan- feria proviíaó para íe fe achaíTe

te refoluçaó de attenuar o cor- achaquada. Aceitou Sor Maria
po

,
para que defembaraçado o a vontade , efcufando-fe á offer-

efpirito, fobiíTe continuamente ta, repetindo os feguros de que
a goftar as delicias da contem- lhe naô faltava nada. Conhecia
plaçaó ; recorria

, para o confe- a Religioía a fua pobreza , e

guir , ao rigor da difciplina ,
e^aminando-lhe a cella , lhe naõ

fendo muitas vezes trez as que achou coufa alguma, naõbaftan-

repetia entre dia , e noite, co- do efte defengano
,

para naó
mo íe as rebeldias da natureza continuar com a mefma íegu-

a achaíTem fempre com a mao rança, de que lhe naõ faltava

levantada para o golpe. Naõ nada. Admirada a Religiofa
,

menos rigorofa na abftinencia

,

referio o cafo ao Meftre Frey
obfervava os jejuns das Confti- Guilherme do Vadre

, (
pelToa

tuiçoens á rifca ; no mais tem- de grande eípirito
,
que já ncí-

po a porçaó da Communidade, tes cfcritos nos deu aíTumpto )

e ainda a mais limitada, a dei- accrefcentando, que fe admira-

xava latisfeita. A anciã de fer- va , porque conhecia , e tinha

Pare. IV. H ii gran-



244 í^^rte IV. daHiíloria de S. Domingos,
grande opinião de Sor Maria

,

aífim fe alienava das feníibilida-

e agora a via faltar ao ponto des de humana
,
que ficava ex-

da verdade, íegurando, que ti- tatica. Era Subprioreza , ( oíE-

nhaoque lhe era precifo, o que cio, que exercitou muito tem-

era peio contrario. Sufpendeo* po, porque era fua vida o Co-
fe o Meílre, ereípondeo, rom- ro ) chegavaô-fe a ella a adver-

pendo o íilencio com hum luf- tirlhe o que importava , acha-

piro : Ah Madre
,

que ejfa Theo- vaó-na fem fentido , fuavemen-
logia nõ alcançamos \ Aílim pe- te roubado de mais fuperior

zava efte talento o extraordina- centro. Na oração vocal na6
rio daquelle efpirito. eraó menos as lagrimas

, ( como
Levava-a hum filial , e ac- a que tinha o dom delias ) e ta6

cendido afFe£lo a Noílo Padre- dada a ella
,
que duas vezes re-

Trabalhavaô para o feu ornato zava o Oíficio Divino; artificio

algumas Religiofas, bordando- para naó ter mais tempo, que
lhe huma capa de Eftrellas, e para fallar de Deos ^ ou com
foy Sor Maria a primeira pelo elle. Era affim ío com o Ceo o
primor da fua agulha , e mais feu commercio , e parece que
fingular, porque em trabalhan- foy nella herança ,

porque aiUm
do na capa , fe punha de joe- irmaas , como parentas, que te-

Ihos , e aífim continuava aquel- ve nefte Mofteiro , naõ afpira-

la goflofa tarefa muitas horas, raô a outro, mais que ao eterno.

Naô foy defagradavel ao Santo Mas naõ bailava a grande ob-

efte obfequio. Adoeceo pouco fervancia de fua vida a reíga-

tempo defpois efta Madre , foy talla do martyrio de efcrupulo-

a doença de morte
,
pedio os fa ; ecom tanto extremo , e def-

Sacramentos, e eftando-fe con- confolaçaõ fua, que em fallan-

feíFando diíTe ao Confeflbr
,
que do com Religiofa de mais con-

junto da cama tinha huma vifi- fiança, naó era outra a pratica,

ta ,
porque eftavao alli a Senho- acompanhada com anciãs , com

ra das Neves, e NoíTo Padre S. lagrimas , fem alivio , fem re-

Domingos , com huma capa bor- médio, circunftancias
,
que fize-

dada de Eftrellas. Faleceo dahi raò mais notável fua morte.

a pouco com finaes de quem Chegada efta em huma doen-

paífavá ao Palácio delias. Ad- ça ( que ajudada de achaques
,

vertindo o feu ConfeíTor , e o e annos , defenganoii logo os

Meftre Frey Guilherme
, ( ti- remédios ) entrou em huma fuf-

nhaô ambos noticia de fua con- penfao grande , recebidos os

fciencia ) que fe lhe pozefíe Sacramentos. Naó fe lhe ouvia

hum final na cova. Foy fua mor- palavra; chegoufe huma íbbri-

te pelos annos de 1Ó64. nha fua, ( vive ainda hoje Re-
Seguio as pizadas da Madre ligiofa de opinião , e a que fe

Sor Maria, a Madre Sor Pau- deve todo o credito ) e pergun^

la da Cruz no emprego da ora- toulhc como a que fabia o tor-

ção. Na mental, com taò fua- mento de efcrupulos, com que
ve fruto de feu efpirito

,
que fempre vivera a moribunda , fe

fobre ferem as lagrimas os fuo- queria reconciliarfe ? fe a affli-

res daquelle coração
, que fe gia, ou fe fe achava ainda com

avifinhava ao verdadeiro fogo , algum efcrupulo } A que ref-

pondeo
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pondeo Sor Paula com admira- as próprias. Fez publico o ca-

vei focego : Efcrupulo} de que? fo para gloria do Santo; vere-

Nenhiim efcrupulo tenho. Entra- mos ainda nelle mayores de-

raô nefta occaíiaó os Médicos

,

monôraçoens de agradecido,

mandarão com preíTa darihe a Mas íirva-nos de aíTumpto
Unçaó ; e ao entrar o Confef- entre annos crefcidos a noticia

íor
,
pondo nelle os olhos , dif- de poucos , e igualmente empre-

Pf. i2'5' fe : Laqueus contritiis eji ^
^nos gados, fendo a graça a quenao

liberati ftimus. Vem a dizer : efpera tempos para fafonar fru*

Rompeofe elaço^ o eflamos livres, tos , colhendo maduros .os da
Palavras

,
que proferidas naquel- virtude , aílím no eftio, como

la hora , e conhecida quem as na primavera da idade. Foy aJP-

proferia, fempre tem favorável íim na Madre Sor Marianna da
intelligencia , e feja ò laço o Reíurreiçaó

, porque ao feii

efcrupulo , ou o corpo , fempre anno de noviciado chamarão as

foa á ultima ventura a ultima Religiofas , antes que de ap-

liberdade do eípirito. Faleceo provação , de exemplo. Dava-o
em 7. de Dezembro de 1668. no continuo da oração , e era

Vierao a darihe fepultura os o mefmO pôr em terra os joe-

Religiofos com grandes demonf- lhos
,

que foltarem-fe de léus

traçoens de veneração , naõ fen- olhos groíFas lagrimas, linguas

do pouco argumento para favo- com que íeu efpirito . continua-

recella, o fer hum delles o Mef- va praticas com feu Efpofo.

tre Frey Guilherme do Vadre, Via-fe logo
,

que tanto como
primo da defunta, e de que já linguas da alma , eraó faifcas

dêmos noticia. Dura ainda ho- do coração , abrazando-felhe efte

je entre as da Madre Sor Paula com tanta vehemencia
, que a

o que fuccedeo á fua devoção fazia romper em ardentes jacu-

digno de credito, porque o tefte- latorias. Era efte o feu fuípi-

munhou ella , e de naó efque- ro : Quem me dera amor deDeosl
ceríe para incentivo , e confola- Quem foubera amallo ! Aflim fe

çaõ das devotas. Servia efta ateava o Divino fogo naquelles Spírítus

Madre com grande zelo a S. verdes annos , matéria igual- pomini í

Jacintho na fua Imagem mila- mente difpoíla para a fua cham-
fupg/*^^

grofa
, que eftá neíla Gafa , c ma , como já o tinhaó lido as aquas.

de que ainda daremos mais no- aguas no primeiro defafocego, Genef.

ticia. Era Subprioreza , foraô- que lhe deverão as creaturas.

lhe precifas duas velas para gaf- Era Sor Marianna de gentil pa-

rar no Coro, guardava-as para recer ; e como o Ceo queria

o Santo , fez com que fe fer- moftrar, que até efte fora data

viíTe delias o aperto ; e achan- fua, (porque toda foíTe do Geo )

do-le logo em occaíiao de as já o viçofo daquellas flores era

acccnder ao Santo, defconfola- efcolhido combuftivel daquella

da , e afflidla de naó ter com fagrada lavareda
,
que fe atea

que as comprar, fuccedeo abrir por efcolha, earde fem reíiílen-

o almario de donde as tirara

,

cia.

eisque acha outras, taó medidas A poucos mezes de Profef-

pelas primeiras
, que ella fó po- fa a poz a obediência na offici-

dia teAemunhar
y que naô erao na daSacriítia, occupaçaò^ que
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,

a efcufava do Coro , mas na6 cio perpetuo , em que antes fe-

de mayor mortificação nas obri- íepultava
,

que vivia. Grande
gaçoens delle ,

porque de joe- induftria ! furtarfe a qualquer

lhos rezava o Oificio Divino, commercio, que naó foíTe todo
Mortificada na mefa , da meya de Deos

,
para andar fempre na

reçàô fazia cada dia huma d- fua prefença , achando-fe tam
mola. Sofrida , obediente , e bem com elle

,
que fó em cafo

* pobre, naó haviaaccidente, que precifo fe lhe efcutava alguma
a nao achaíTe comomefmo fem- repolla breve, mas muy fenten-
blante. Qiieria o Ceo examinar ciofa , como a que verfada no
fua paciência , difpunha

, que idioma do Ceo, nao podia arti-

lhe fuccedeíFe poucas vezes o cular palavra
, que naó foíFe

que efperava. Mas encontra- conceito.

vaó-na as adveríidades , e mor- Entendeofe
,
que era aquel-

tificaçoens taó conforme , como le filencio huma prizaó dos fen-

a que nunca vivera para a fua tidos
, por trazer occupadas as

vontade. Acabado o anno da- potencias na meditação da Pai-

quella occupaçaó, abraçou con- xaó de Chrifto , como íe repar-

tente huma mortal doença, que tira os fucceífos delia pelas ho-

teve por premio do bem que a ras do dia, porque perguntan-
tinha exercitado , mas foy que do-felhe ( de encontro ) alguma
queria o Ceo darlhe o verda- coufa

,
que importava, refpon-

deiro premio, epaflbu a lograi- dia promptamente com o PaíFo,

lo com tantas demonftraçoens que tocava áquella hora , e fó

de conformidade. , como quem defpois de advertida , reípon-

entendia a vontade
, que o dif- dia em outra forma. Como tra-

punha ; com tantas de alegria
,

zia affim recolhidos os fentidos ,

como fe já entendera o que a éra-lhe fácil o exercício da ora-

efperava. Faleceo em 2, de No- çaó. Aífim fe efquecia nella ,

vembro de 1672. de idade de como fe naó vivera para outra

dezafete annos
, poucos para as coufa

;
para lhe naó embaraça-

Religiofas, que chorarão a fua rem efte exercício , fe retirava

aufencía , muitos para o Ceo
,

a lugares mais efcondidos
,
que

que a naó confentio mais na de medonhos , eraó menos fre-

terra. quentados , efpecialmente nas

Feche efte Capitulo como horas da noite , ficando muitas

irmãa , aífim por obfervancia
,

inteiras no Coro debaixo em
como por natureza , da Madre tempo

,
que naó tinha mais for-

Sor Paula ( de quem ha pouco ma, que a de hum Cemitério,
falíamos ) a Madre Sor Maria fem mais abrigo

,
que humas Inledu.

de Jefus. Entrou efta Madre lages nuas , nem mais luz
, que ^^^

<

nefta Cafajá taó exercitada no a efcaíla
,
que fe lhe communi- dcsqlSc-

que vinha bufcar nella, ( que cava de alguma alampada da íiviqueni

era a reforma da vida ) que ti- Igreja. Mas que menos affbu- ^^^^^

veraó as Religiofas veteranas tos, e deftemidos aquelle fexo, mér*
antes que aprender , do que em aquelles poucos annos ! fe furgá ,*&

doutrinar na fua. Mas no que era em huma efpofa
, que pro- circumf-

mais fe efmerava, era em hum feticamente fe vira já ( deixar
^°*^^v^"-

retiro confiderado , hum íilen- a brandura do leito ) correr, a cam. 5.

Cidâ-
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Cidade entre os horrores da lhes perdoens , e repartindo en-

noite, defconhecendo medos, e tre ellas algumas reliquias
, que

defprezando encontros , fó por erao o thefouro , e única eftim^

lograr o Efpofo em feus bra- de fua pobreza ,
quando eípe-

ços. rando-fe fua morte cada inftan-

Era Sor Maria hum efpelho te, lhe fobreveyo hum fympto-
de innocencia, e íingeleza, do- ma com huma commoçaõ de to-

tada de rara fermofura , que do o corpo , mas fepultada em
fempre com gefto alegre

,
pare

ce que convidava os coraçoens

a dar graças a Deos , de oíFere-

cer aos olhos ,aquella copia de
huma alma beniaventurada. Af-

lim fe reprefentava a paz de feu

efpirito ; mas naõ a fofria enve-

íllencio
,

que ( metendo-lhe a

vela na maó , e apertando-a com
vigor ) rompeo dizendo com
voz limpa , e defembaraçada :

Viva a Fé y Fé, Fel E fufpen-

dendofe hum pouco , cobrou

alento, e em breve convaleceo

I

jofo o demónio
,
querendo per- de todo , feguindo o obfervan-

turballa ( como fe foube por te, e antigo eftylo de fua vida,

feus GonfeíTores ) com ameaços, que acabou defpois de doença
e reprefentaçoenshorriveis. Foy ordinária , deixando a todo o
huma a do Inferno em hum gran- Mofteiro edificado , e faudofo

,

de kgo de fogo ; mas naô baf- em dia do Bautifta , de que era

tavaó eítes aíTombros para di- íingular devota , no anno de
vertilla do continuo exercício

de eftar orando , ou para aíTuf-

tarlhe a firme efperança
,
que

tinha em feu Efpofo.

Recolhia-fe algumas noites

á cellâ , e como a tinha pobre

,

e defprovida de tudo
,
queren-

do em huma occafiaô rezar al-

gumas devoçoens particulares,

e faltando-lhe luz, pedio a'4ei-

te a huma Religiofa vifmha
,

que no pouco que lhe deu , e

nas muitas femanas , que def-

pois lhe durou
, ( naó faltando

advertência de quem obfervava

tudo o que lhe luccedia ) veyo
a entender

,
que o Senhor lho

multiplicara milagroíamente. Vi-

1Ó76.

CAPITULO VIII.

Das Madres Sor Maria da Glo-

ria , Sor yujlina do Efpirito

Santo , Slor Maria de^ Jeftis ,

Sor Joanina de Santa Clara ,

Sor Catharina do Prefepw ; e

da Irmãa Converfa Natália do

Salvador ( diz outra memoria
,

de Jefus ) do mefmo Mojleiro,

A Bra-nos efte Capitulo hu-

ma illuftre filha defta Ga-
fa , que como legitima da obfer-

vancia, a podemos também au-

torizar com o nome de mimo-
ve ainda hoje a Religiofa

,
que fa Mercieira da Virgem Maria,

efpecialmente com duas Ima-
gens fuás, que ha no Mofteiro,

aííím o teftemunha.

Algum tempo antes de fua

morte , arrebatada de huma
grande enfermidade , recebeo

os Sacramentos com interior ,

a Senhora dos Remédios
dos Prazeres

e a

de que defpois

daremos mais miúda noticia.

e defcuberto gozo de fe ver em Foy eíla Religiofa a Madre Sor
^^^ ^^^

vefperas do verdadeiro. Defpe- Maria da Gloria
,
que logo no ria da

diofe das Religiofas
,
pedindo- anno da approvaçaõ começou a Gloria,

^egu-
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,

íegurar as efperanças
,
que pro- Mundo

,
que lhe levaíTe hum

metteo a modeília , e recolhi- único cuidado , de que nafcia

mento com que vivera no Mun- o ouvir-felhe algumas vezes
,

do, e a fogeiçao , e ogofto, que parecia defarrezoado, eain-

com que entrou neftes fantos da injufto, que fe agradaíTe de

Clauftros a veftir o habito. Pro- alguma creatura quem amava a
mais perfeita de todas , como
era a Senhora.

Era a Madre Sor Maria
muito mortificada , e íobre a
abftinencia dos jejuns das Conf-

feíTa , teve huma cella junto ã

Gapeíla da Senhora dos Praze-

res, em que começou a aíliftir

como devota, e fervir como ef-

crava. Tal era o defvelo com
que a occupava o aceyo , e o

ornato da Capella ! Tal o fer-

vor , com que muitas vezes no

dia a viaõ fufpendida diante da

Senhora ! Obfervante nas obri-

gaçoens da Communidade
,

Conftituiçoens, e Regra, dava

tituiçoens, e Regra fazia vo-

tos de naó goíVar^o que lhe pa-

recia, que podia defpertar mais

o appetite. Inventava peniten-

cias , e modos exquiíitos de ex-

ercitar a paciência nas vigilias

da Senhora , convidando as Re-
âo baílidor, em que era deftrif- ligiofas a louvalla , e renderlhe

fima , o tempo
,

que reftava
,

particular culto com aquelle la-

trabalhando nelle para repetido crificio. Adoeceo com todos os

adorno das duas Imagens , de finaes de perigo , mas naó con-

que coftumava dizer ,
que fe def" fentio

,
que fe lhe chamaífe Me-

velava com ellas quanto cabia dico , ou fe lhe applicaífe me-

em fuás forças
,
porque na ho- dicamento. Per 11 mefmo fedeí-

ra de fua morte lhe aílifliírem fez o mal , fufpendidas as Re-
ambas. Naó podia enganalk íigiofas, que o eftavaó vendo,
efperança fundada na verdadei- ©'duvidando. Paífou alguns dias

ra Efperança. Dillo-ha melhor

a experiência.

Frequentava a oração com fua-

vidade de efpirito , acompanha-
da de lagrimas , mayor indicio

de convalecença , e chegou o
de Vefpera da Encarnação. Tar-

darão os Confeífores , refolveo-

fe
,

que as achacadas naó fe

confeílariaó aquelle dia ; mas
das confoiaçoens delle. Nasho- Sor Maria com refoluçaó, e fir-

ras determinadas de feu reco-

lhimento, aíHm de manhãa, co-

mo á noite , a ninguém dava

repofta, ou difficultofamente fe

encontravaó com ella. Defpois
de cea, continuava a oração na
Capella da fua Senhora até á

meza , que o naó paífaria fem
confeííarfe. Foy aílim , e con-

feíTando-fe mais largamente
,
que

o que tinha de coítume , com-

mungou ao outro dia. Ao de

Ramos , trazendo-Ihe de manhãa
huma Religiofa huma palma,

meya noite, e taó fepultada na fe abraçou com ella, e pofta de

contemplação
, que por mais joelhos, dilatou a oração até ás

que entraflem na Capella, nada duas da tarde:

fentia. Era grande a ternura Pedio logo
, que lhe trou-

com que adorava a fagrada Ima- xeíTem a Imagem da Senhora
gem, cfquivando-fe aocommer- dos Remédios, e ornando-a pa-

cio das Religiofas , como ré- ra ficar aífím para a Pafchoa

,

ceando
,
que houveíTe coufa M íe lhe ouviraÓ algumas pala-

vras,
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vras , de que fe inferia

, que fagradas portas defta Cafa a Sor

I

eftava certa de nao ver ja ne-

nhuma das Senhoras nas fiias

Capellas. Detjnha-fe ainda nef-

te ornato
,

quando a aíTaltou

huma dor taô vehemente, que

fe naó pode levantar. Ficou

Juítina , como íe aquella ave
,

fobre fer geroglifico da iniib*?

ccncia de íiia ahna, tivera fida

annuncio em fuás cores, de que
veíliria íi ditofa mortalha Do-
minicana. , Béíri pode também

alli a Imagem á fua cabeceira, crerfe,-que attendendo ao fue-

e perguntando-lhe as Religio- ceíTo ,. efcolheria o fobreno^e

fas , que entravaó , que novo do Efpirito Santo ,
por fer 4i

accidente a raoleftava , eftando mefma ^ve o feu mais conheoir

já boa? Refpondia, que era far do geroglifico. , , .•.

vor, que lhe fizera aquelia Se- Tomou o habito com* de-

nhora. Entrou em anciãs mor- monílraçoens de goíto , naó mc-

taes ao feguinte dia , e foando nos o das Religioías, que con-

no Molteiro
,
que efpirara , a- feguiaô nella hum compendio

preírando-fehumaReligioíaami- de todas as boas partes
,

que

ga lua, e tirando a Senhora dos ainda, faziao avultar mais o bom
Prazeres da lua Capella , lha parecer, de que a dotara o Geo.
levou, chamando-a com ella nas Era em mufíca deftrifiíma , e

luaons. Voltou Sor Maria o rof- feita Meítra do Coro , fe dei-

to, e olhos a ver a fua Senho- velava era louvar a Dcos, que
ra, e tornou a cahir como amor- eílima nas fuás efpofas aquelle

tecida. Repetio dahi a pouco culto, eobfequio de melodias,

a mefma viíla já fem alento, e como o.moílrou
,
pedindo á mais

cora os olhos na fagrada Ima^ perfeita, que com fua voz lhe

fem efpirou , lembrando-fe as regalaífe os ouvidos , e diver-

celigiofas do que tanto repe-r tiíle o mefmo Coro de Anjos,

tira em vida, que as duas Ima- Mas nao baftava efta applica-

gens lhe haviaó de afliftir na ul- çao
,
para a retardar nas obriga-

tima hora. Foy ella por xMarço çoens de feu eftado , e interef-

Amicí
aulcultátj

fac me
audirc

vocem
, . tuam.

lès de feu eípirito. Era muy Cam.c.?.

concertada lua vida
,
grande a

obediência , e fogeiçaó a feus

Confeflbres
,
pouco o íeu trato,

e fó com as mais obfcrvantes
;

mas como o demónio via cami-

de 1677.

Mas dem lugar as filhas def-

ta Caía a huma Irmaa fua
,
que

pode ler credito delias , e del-

ia , como foy a Madre Sor Juf-

tina do Efpirito Santo , Reli-

giofa de veneráveis memorias

,

nhar a Sor Juftina taó ligeira
j

aífim pelo exemplar de fua vi- e defembaraçada ao centro da
da, como pelo reparo , que fe fumma perfeição, que he o da
deve aos princípios delia; por- fua inveja , tratou de armarlhe

que andando fua mãy pejada

,

tropeíTos no caminho , fomen-
infperadamente , e em fitio

,
que tando praticas

, que lhe condem-
fez advertir mais no liicceífo , navaó fingularidades de vida

voou huma Pomba com cabeça

,

entre as outras ; máxima verda-

e coftas pretas , branco o mais deiramente diabólica , com que
corpo , e fe lhe poz no rega- quer palear a malicia , e foltu-

ço ; circunftancias
,
que naó fe ra , a magoa de fe ver excedi-

efqueceraõ ao ver entrar pelas da , e tacitamente condemnada
Part. IV. li da

N



250 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos,
da perfeição , e da reforma. fangrava todos os dias de ma-

Logrou o inimigo a induf- driígada. Na oração mental tao

tria
,

porque fe foy esfriando prompta , e continua
,
que lhe

em Sor Juftina aquelie primei- cuftava muito reduzir-le á vo^

ro fervor em que fe via tao cal ( foy confiíFaó fua ) alguma
adiantada , dando ouvidos , e hora do dia. Começarão os ri-

âttençoens a cuidados ,
qiíeador- gores defta vida, e mais a per-

rteccndo as vigilias do efpiri- leverança nella , a picar o pay
to, vaó pouco a pouco paíTan- da inveja , impaciente de ver

do o defcuido a lethargo. Mas zombada a fua primeira aftucia,

Bôo permittio o Ceo
,
que fe c rompeo cm ameaços

,
que nun-

fepultaíTe nelle Sor Juftina , def- ca paífaraô de fer fuftos , appa-

pertândoa, como he crivei, a recendo-lhe algumas vezes á en-

hiim brado da fua Providencia, trada do Goro na figura de
Chegou hum dia ao Mofteiro hum preto. Baldado efte aíTal-

hum Sacerdote defconhecidonel- to , recorreo a outro, em que
le 3 mas como defpois fe teve também lhe ferviíTe de arma a

larga noticia , de vida reforma- mefma fraqueza da que lhe re-

fiftia.

Coftumava efta Madre abf-

terfe a tempos de alguma cou-

fa , a que via o feu gofto mais

inclinado. Tinha feito voto de

dar-v-e já entrado em dias. Pro-

curou a Prioreza, e logo huma
Reiigioía , de que deu os 11-

naçs , mavS naó fabia o nome.

Pelos da reforma , e obfervan-

cia chamou algumas a Prelada

,

naõ comer figos aquelie anno

,

naõ havendo poucas naCafa, porque daquelle género nao po-

a que fe podia applicar aquella dia fazer mayor facrifício. En-
noticia , mas naÕ chegava a buf- trará o tempo daquella fruta , eis-

•j£jl cada, até que chegou Sor Juf- que hum dia chega á roda hum
tina. Conheceo-a o Padre , e pretinho com hum açafate delia

,

praticando com ella fobre o e da mais fermofa , e efcolhida,

eftylo de fua vida, fe começa- aílím compofta, aílím aceada, que

raó a ver repentinos eíFeitos na baftara o artificio afazella appe-

refórma delia, á vifta das frou- tecida; e diz
,
que a entreguem

xidoens , com que já íe defcui- á Madre Sor Juftina. Admirou-
dava. fe a Rodeira, que fabia o pou-

Lançou fora tudo o que lhe cocommercio, que aquella Ma-
podia fervir de embaraço na dre tinha de portas a fora, pa-

preíTa com que tomou novo ca- ra fe ver prefenteada ; e per-

minho. A's Conftituiçoens ob- guntando por quem mandava o
fervadas como eftaõ efcritas

,
mimo , refpondeo o preto

,
que

accrelcentando novos rigores a fe entregaífe a tal Reiigioía
,

ellas. A cama duas taboas no que ella o fabia. Era aíEm
,

chaô, duas mantas , e o peda- porque entregue o açafate , com
ço de hum tronco por traveíFei- a noticicia de quem o trouxe-

ro. O fuftento hervas, e legu- ra a Sor Juftina, forrindo-fe
,

mes. Fora do jejum dos fete diíTe: Qtie /tm fabia, e que por
me/es, muitos , eapa6,eagua. ejfa caufa lançajfem logo fora o

Cilicio aípero ,e perpetuo. Dií- açafate como viera. Tal era a

cipiinas de ferro ^ em que fe maõ ,
que o tinha mandado !

! Tal
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1

Tal a que Sor Juftina tinha pa- fe efquivava , fepultada em feu

ra rebater o feu inimigo
,
que próprio abatimento , e modef-

nefta occafiaõ naõ ficou taô vi- tia. Ficou em lembrança
,
que

£loriofo , como no campo pri- ao Mofteiro da Encarnação das

meiro, em que fe perdeo o ge- Commendadeiras , na Cidade
nero humano

,
por mais que foy de Lisboa , efcreveo a huma em

também aqui a fua arma hum certa occaíiao , e com preíTa
,

pomo, ( em boa opinião o mef- dando-lhe aviío, que acodiíTem

mo ) e com huma mulher o con- a huma menina, que eftava em
fli£l:o, porque o que confeguio perigo de cahir em hum poço.

com efte eftratagema , foy naò Foy aííim ; e fahio a noticia do
comer mais efta Madre fimilhan- mefmo Mofteiro.

te fruta em toda fua vida. De pelToas grandes , e po-

Só achava gofto , e o mais derofas, que abufcavaô, alcan-

verdadeiro , e mais fobido , na çou groíTas efmolas com que
fuaviílima , e delicioía do Sa- acodia á Gafa. Fez nella obras

cramento ; viaó-fe os eíFeitos do taõ precifas , como grandiofas,

muito que o era para fua alma, Entre ellas o Coro debaixo »

no recolhimento grande com bem apainellado , e Capella bem
que fe dilpunha , no efqueci- dourada , em que poz a Senho-
mento de operaçoens humanas

,

ra da Apprefentaçaô
,
particular

defpois que o recebia, porque devoção fua. Contava noventa
eíTe dia ficava até as quatro ho- annos, quando a apanhou a mor-
ras da tarde no Coro ,, e de joe- te , e tao mortificada

, que pou-
Ihos , fem que baftaíTem a en- co lhe levou na vida , mas com
fraquecella mais de oitenta an- grandes demonftraçoens de que
nos, que já contava. Em fimi- antes a melhorara

, que perde-
Ihante dia encontrando-a huma ra. Mas naó efqueçamos hum
vez certa Religiofa ao fahir do reparo , que o au6loriza. Era
Coro áquellas horas , e dizendo- a Madre Sor Juftma de difpofi-

Ihe : Como virá ejfe corpo a eftas çaó groífa ( como fe a abftinen-

horas emjejum ? Refpondeo com cia foubeífe também fer pafto

femblantc alegre: Nenhuma fra~ do corpo , como do efpirito
;

qiieza finto ;
qiiem tem dentro em ou como fe fe repetiíTe nella o

Jl hum homem Deos
,
podem-lhe prodígio da parcimonia de Da-

faltar forças ? niel , c feus companheiros , fa-

Foy muy perfeguida dedoen- mintos , mas na5 attenuados
)

ças , trabalhofas todas , como fe ficava a fua cella longe do Co-
vieraó fó a exercitar-lhe a pacien- ro, a efcada por donde haviao

cia. Convalecida, tornava logo de tirar o corpo, por eftreita

,

ao rigor da vida coftumada. Naõ e empinada
,
perigofa , e com

cabia já a grande experiência, huma volta apertada
;

parecia

e opinião delia nos eftreiros impoílivel a conducçao do ca-

ClauftrosdoMoíleiro, fahia fua daver ainda ás mais robuftas

,

noticia naó fó a occupar a Gi- e determinadas. Nefta pratica

,

dade, mas o Reyno, pertendi- que as affligia , voltou huma
da , e bufcada fua valia com Religiofa das allíftentes, e com
Deos de muitas partes delle, voz anciofa ,'pedindo á mefma
publicidade , ç diligencia a que defunta

^ que lhes valeíFe ,
pe-

Part. IV. li ii gou
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,

goii com outras no efquife , culpável fua vida, eftreitada na

achando taõ pouco pezo , e a obfervancia das Conftituiçoens,

paíTagem taò íein embaraço
, e Regra ; extremofa na devo-

que confuías, e admiradas, che- çaô do SantiíTimo Sacramento,

garaõ ao Coro , attribuindo o

fucceíTo a prodigio. Faleceo

eíta Madre por Outubro de

1.670.

Ainda que naò com tanta

individuação de acçoens, com
igual opinião de virtude , dura

por tradição o nome de outras

Madres ( que quaíi no mefmo

amava ao difcipulo amante, co-
mo o que eftivera recoftado no
vivo, e verdadeiro Sacrário dei-

le ; e a S. Thomaz
,
porque fo-

ra o fagrado Ciíne, a quem to-

carão as endexas daquella mor-
re reprefentada

, porque apof-

tilando fobre o myfterio, alar-

gou também apenna aos fuaves

tempo concorrerão nella Cafa ) Hymnos , e mais fagrada melo-

para gloria de Deos , e das me- dia
, que na fua fefta entoa

monas delia. Foy huma a Ma-
dre Sor Maria de Jefus , de ra-

ra , e íingular innocencia
, que

parece
,
que reduzio fua vida a

Angélica. Aílím fe pôde dizer,

que antes ignorou
,

que fogio

a malícia , como fe privilegia-

da , ou adoptada pelo Ceo , a

defconheceíFe a terra de filha

fua. Pelas Capellas
,
que ha no

Mofteiro , em as achando foli-

, Vj^UV íia. XUCl i.WXL<t CULUct SL

Igreja; naó faltando quem diga
fe deveo ao mefmo Santo a com-
pofiçaõ , e a folfa. Aílim cof-

tumava dizer eíla Madre com
huma boa graça , de que a do-
tou o Ceo : Õí^^ tinha trez de-

votos , de que os dous eraÕ Águias
,

e hum o SoL Era eíle Chriíto
Sacramentado , os dous , o Evan-
gelifta , e Santo Thomaz ; e erao
eftes os trez Angulares empre-

tarias , cantava louvores a Deos, gosjla fua devoção,

efpecialmente na de Belém , com
baile , e mufica

,
que inventava,

e compunha a fua íingeleza , e

em que bem fe divifava a fua

devoção das Religiofas ,
que

para a ouvir , a feguiaõ com
cautela ,

por mais que ella fe

prevenia , e guardava com mui-

ta. O filencio foy perpetuo
,

igual o retiro. Fora das obri-

gaçoens da Cafa, em que era

a primeira , a fepultava a cella.

Aílím foy fua vida antes hum
defconhecimento da vida, por- ^
que naó o quiz o Ceo, que com fairmãa fua hum cãozinho, que
eíFe nome tiveífe outra mais que a feftejava_^, feguia , e bufcava

aquella, para que fe difpoz le

pultada.

Naõ foy menos a fincerida- brutoíinho

de de coração , e candidez de

Eftando o Senhor expoílo
,

poucos inftantes largava o Co-
ro , aífiftindo nelle em pé , e re-

zando. Intentava divertilla def-

ta, como de outras devoçoens,

o inimigo commum , e repre-

fentava-felhe em varias formas,

e figuras. Muitas vezes no Co-
ro em trage de Soldado , che-

gando-fe a ella a moleítava
,

mas a boa velha o defprezava

com fegurança , ameaçando-o
com os feus devotos , fe a naõ
deixava. Tinha outra Religio-

na cella. Recolhida a ella á noi-

te Sor Joanna , e deixando o
na da irmáa , lhe

perguntava loco fe o tinha lá

efpirito da Madre Sor Joanna comfigo, ( porque na fua cella

de Santa Clara. Igualmente in- achava o mefmo ) e refponden-

do-lhe
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do-lhe a irmáa

,
que lá eílava Feche-nos efte Capitulo hu-

com ella , dizia fem íufto : Oh ! ma Irmãa Converfa , digna de

pois jã fey quem cd Unho, AiUm nome, e lugar entre as que me-,

andava deltra em conhecer as Ihor o merecerão na memoria
traças do inimigo; e fazendo o deita Cafa. Foy efta Sor Nata- Sor Na-

íinal da Cruz , o mandava , e lia de Jefus , recolhida nefte j^^i^
^^

elle defapparecia. Viveo efta Moíleiro para o ferviço delle ,
•^^•'^'^*

Madre largos annos, fem que porque igualmente nobre
, que

eftes até a ultima hora a difpen- neceíEtada, fe a fua nobreza a

faíTem de exercicios fantos ^ trouxe a efte retiro , a fua po-

rigorofos, e repetidos. breza lhe naò permittio outro
Continuou com o mefmo eftado. Porém foy tal feu pro-

ç ^ fervor nelles a Madre Sor Ca- cedimento , tal a opinião
, que

tharinã tharina do Prefepio
,
que antes fe grangeou no modefto , e con-

do Vrefe- vivia
,
que continuava no Co- certado de fua vida , tal o agra-

P^' ro, porque recolhidas as Reli- do, que foube merecer a todas

giofas , e ficando fó nelle , a na occupaçaô, e ferviço da Ca-
ouviaõtoda a noite fallando com fa, que junto tudo com a valia

Deos. Se fe recolhia por pou- de fua conhecida nobreza , lhe

CO tempo á cella , continuava a alcançou o lugar de Converfa
,

roefma pratica com as Imagens, veftindo com o habito as novas
que nella tinha, efpecialmente obrigaçoens

,
que fufpirava feu

com as de hum painel , em que eípiritq , e exercitando-as com
eftava a Rainha do Ceo com o tanto

, que de todas era tida ,

"Menino nos braços ; com ella e refpeitada por mulher fanta.

dilatava fuaves , e terniílimos Occupoufe logo o feu preí-

colloquios
,
que compungiaó as timo no trabalho da Sacriftia

,

Religiofas
, que paííavaõ , e fe gaftando o tempo

, que lhe fo-

detinhaõ a efcutallos. Contou bejava delle, em alííftir áSenho-
efta Madre muitos annos em ra da AíFumpçaò , Imagem fer-

grande autteridade, eobfervan- mofa, que eftá em hum nicho
cia de vida , até que a chamou no Coro , e era todo o feu em-
o Ceo com penofa doença. Re- prego. Mas era muita a pobre-
cebidos os Sacramentos , e ef- za em que vivia , e naõ fe con-

tando fó com a Enfermeira jun- tentava de fervir fó com defe-

to da cama, lhe diíTe com voz jos a efta Senhora; deu em ven-

repentina , e aprcíTada: Afafte- der a fua reçao, (fiando o fuf-

fe Madre , afajle-fe ,
que entra tento de alguma efmola , ou fo-

huma FrociJJTaÕ de multas Santas^ bejo , em que o tinha contin-

e no fim Santa Catharina de Sen- gente , e limitado ) e com o
na^ nojfia Madre

, que me vem que ajuntava, lhe fazia em feu

hufcar. E fazendo huma inclina- dia a fefta á fua Bella Senhora ,

çao com o corpo , e cabeça
,

titulo com que goftoíamente a

paífou fua alma a tomar lugar nomeava. Era extremofa íua ca-

entre aquella ditofa companhia, ridade , defvelada fempre em
Naõ teve menos premio a gran- grangear ás enfermas o alivio y

de devoção
,
que tinha á mefma poupar ás fans o trabalho , e

Santa Catharina , venerada em fervir a todas com gofto. Ap-
huma das Imagens da íua cella. plicava-fe com mais cuidado ao

pre-
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,

pfecifo da faa occiípaçao, para Sacramentos com alvoroço , e

que lhe ficaíTe livre , e delem- fuavidade de fua alma. Ao fe-

baraçada aquella hora da noite, guinte anno , em a mefma Veí-

a que fahem de Matinas as Re- pêra da Senhora
,

que foy por

ligiofas. He efcuro , e trabalho- Agofto de 1670. levando a fa-

fo o paíTo ,
que alli vay do Co- grada Imagem ( como he ufo

ro para o Mofteiro, pizado das defde a fundação do Mofteiro)
ReJigiofas velhas com rifco , e a horas de meya noite em Pro-

fufto. Nelle fe vinha pôráquel- ciíTaô, e triunfo pelo Clauftro,

la hora íabida Sor Natália com advertirão Religioías, (queho-
hum a luz , efperando

,
que a je vivem ) que voava , e feguia

CommunidadeíahiíTe, epaíTaíTe o andor da Senhora humaPom-
feguramente

;
providencia

, que ba branquiílíma
, que recolhida

fem duvida naõ defagradava ao a Imagem , defappareceo junto

Au£lor da caridade
,
pois dava á fepultura de Sor Natália. Af-

tanto cuidado ao inimigo delia

,

ílm parece
, que quiz dar a en-

que o obrigava a veftirfe de va- tender a Senhora , o como a

rias figuras (
para aíTuftar a boa acompanhava a íua devota no

Leiga 5 e apartalla do íitio ) íen- eterno triunfo da Bemaventu-
do a que mais vezes tomava ,

rança.

a de hum corpulento , e medo-
nho mulato. r^APTTfTTn TY

Entrada em annos , cahio
V^ilUlUl^U IA.

cm huma grave doença que
Magdalena de

por mais que o era, nada tmha ^ ^ o r j r-

para ella de penofa, mais que
Jeffs.SorlgnezdaEncarna-

o embaraçarlhe a viíta da íua {'' 'Jr\^/r ^f"^í^
Bdla Senhora. Affim a fentiaô

^^r Ftltppa da Cruz Sor Ma-

eftallar de faudades as Religio- ^ ^^,
^^^^

^ ^'^ ^^rtanna

fas, que lhe aflíftiaÔ, relblven- ^^'
^^T' ' ^^^^^^^^^^ ^^«-

do-íe algumas de compadecidas, ^ff^/o me/mo Mojletro do

a trazer-lhe a fagrada Imagem, ^^^^^dor,

pagando- fe a Senhora tanto da-

quella piedofa anciã, que lhe T\I!atada , e efpaçofa feara

quiz continuar a paga em me- XJ de virtudes, a que fruti-

Ihor aíííftencia
, porque ainda ficou no pequeno campo deite

que naquelle mefmo dia tornou Mofteiro , ( fendo o primeiro
a Imagem para o íeu lugar do milagre da Providencia , o con-
Coro , fegurava Sor Natália

,

fervar o copiofo no acanhado )
•que a tinha alli comfigo , e aí- como aquelle, em que íe achou
Çim fe entendia de a ver com o verdadeiro grão de trigo ,

^^^
t"^'

hum grande focego , e ouvir a promettendo a fecundidade na ^Mo^iro
fegurança com que repetia col- elpigada haftea do madeiro. M- fe achou
ioquios devota, c enternecida, fim foy aquelle trigo fagrado , almagem

encaminhados (ao que parecia) venturofo annuncio da grande, ^^ ^^^if-

a quem os efcutava junto á ca- e continua fcara
, que confe- ^ficado!'

beceira; entre elles efpirou em guiria oCeo defta pouca terra,
huma Vefpera daAíFumpçaõ da cultivada venturofamente pelos
mefma Senhora , recebidos os lemeadores Evangélicos , filhos

de
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de Domingos. Já o temos lido horas da noite humas pobres

affirn nas Hiftorias deita Pro* mantas , e hum pedaço de tron-

vincia , e fundação defta Ca* co nu 9 e feco por cabeceira;

là; repete-o agora , econtinua-o Toda fua vida, túnica interior

nefte aíFaílado feculo a noíTa di- de groíTa, e afpera eílamenha
;

Jigencia j venturofa de fe ver igual o pobre , e defpido da
também occupada no numerofo cella , onde fó fe viaó inftru-

de fuás filhas , aíFumpto , em mentos de penitencia. Corou-a
que poderamos alargar mais a muitos annos com huma firme

penna , fe o tempo nos naô ti- perfeverança ; eíta com huma

f
vera: enfraquecido noticias

,
que morte venturofa.

a òmiflaõ , ou ívmodeftia nos ti- Na5 foy menos; conhecido o
nha quafi fepultâdas. dom de lagrimas na MadrCiSor Sorlgnex

Seja â primeira da Madre Ignez da Encarnação. Foy efta àaRncar-^

íll^a'
^^^ Magdalena de Jefus , Reli- Madre obfervantiíTima ; fua de^- ^''f''^'

*dejejus. g^^^^ finguiarmente penitente, licia a aífiftencia do Goro , co-

e obfervante. Toda fua vida hiV- mo o ver nelle toda a Commií-
toa liftiagem do filencio , e da nidade exercitando o culto Di-
obediencia. Nao fazia acção fem vino com a mayor decência , e

que precedeífe a licença da Pre- aceyo. Mas quiz o Ceo privar

lada. O tempo
, que lhe fobeja- feu efpirito daquelle centro;

va do Coro, occupava nacella, deulhe hum achaque, que a re-

em que todos os dias tinha ora- duzio a fazer da cella enferma-
çaó diante de huma Imagem da ria ; mas recolhidas ao Coro as

Senhora, e huma copia de Chrif- Religiofas , fahia peloClauftro,

to crucificado, derretendo-felhe e varandas delle a vifitarosPaf-

( na contemplação daquelle Sol

,

fos da Paixão, proftrando-fe dian-

ainda que já pofto ) com tanta te de cada hum com tantas la-

fuavidade o coração pelos olhos, grimas, que as tirava dos olhos

que convidando-fe as lagrimas de quem a via. Erao aquellas

humas a outras , banhava huma reprefentaçoens doloroías o con-

pequena banquinha, que tinha tinuo emprego das fuás ; e aífim

diante com algum livro devo- vinha a fer em íeu coração ca-

to. Parece
,
que lhe difpcnfara da ferida , vifta , e contemphida,

feu Efpofo com o nome de Ma- hum penetrante golpe , a que
edalena o exercido de compaf- fe defatava copioíamente aquel-

íiva, tendo-a afeus pés naquel- le compaíEvo fangue. Obrigou-
]a lamentável figura , era que fe feu Eípofo dos defperdicios

perdeo a vida , e a venturofa delle , e quiz fazer a Sor Ignez
penitente o acompanhou choro- hum favor , em que continuan-

fa. Naõ faltou quem bufcando do-felhe o motivo , moílraífe o
a Sor Magdalena de repente , que lhe agradava o efi^eito. A-
para fazer exame defta verda- chou efta Madre huma manhaa
de, fahio com tantas lagrimas junta á cabeceira huma flor de
de compunção das que achara, cinco folhas, em que feviaofin-

como fe fe lhe trocara a duvi- gularmenteao vivo as cinco Cha-
da em experiência. Defta con- gas. Sufpendeofe primeiro, aífim

tinua occupaçaõ de dia , a hof- porque para o fegredo de fuás

pedavaó para defcançar poucas penitencias coftumava deícan-

çar
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çar^com a cella fechada , eomo maó do pobre , trocando em
por naô fe achar , nem ter vifto ouro aquelle pouco , ou aquelle

em todo o Mofteiro flor de íi- nada, que fe tira ao feu fuften-

milhante feitio. Pelo exame que to, para o depoíltar no gafiofi-

andou fazeado , fe divulgou a lazio de Chrifto. Aos jejuns da

novidade do cafo , ficandolhe Regra accreícentava Sor Ifabel

o conhecimento de que o deve- muitos de devoção , e á eftrei-

xa a feu Efpofo. Foy rara fua teza do habito, com que fe cin-

paciencia. Sobreveyo-lhe ao leu gia, o penitente abatimento de
achaque antigo hum tumor no andar defcalça. Palfava do Co-
peiro; a efte huma chaga, que ro , em que a detinha oração

com cruéis dores lhe durou por larga, ao ferviço , e aceyo das

muitos annos , até falecer dei- Capellas das Imagens de que
lá, e já neíle tempo taô medo- era devota, efpecial a do Senhor
nha, e afquerofa

, que ainda a Menino. Aílím permittio elle,

peíToas mortificadas era difiicil que vivendo Sor Ifabel como
o aífiftirem, e applicarem-lhe a -domeítica, como efcrava de lua

cura; mas em efpirando, ficou Cafa , faleceíTe como venturofa
' "^m tal forma, que iem alguma herdeira delia,

•violência a amortalharão, e com- Naó moftrou menos que o
^^uzeraõ , advertindo com pie- era a Madre Sor Filippa da Sor VU
doía conjedlura

,
pelo eftado em Cruz. Teve o dom de lagri- ^^.PP^ ^^

que ficara aquelle corpo, o em mas; em meditando na Paixão
^^^*

<}ue eftaria fua alma. ( de que foy devotiíEma ) eraò

Cultivou defveladamente a mais copiofas , como em che-

fua , reduzindo o corpo a to- gando aos pés do Confeflxjr
,

do extremo da penúria , da def- onde baílavaõ aquellas linguas

j^fij v'
^^^^'^y ^ ^^ penitencia, a Ma- mudas ao inculpável de fua vi-

fitaçaõ.
' àrt Sor Ifabel da Vifitaçaõ

,
da , ainda que naô ao defafogo

porque fobre a pobreza
, que de feu efpirito. Tanto ardia

profeíTara , le reduzio dentro neíle o amor de Deos, por iíTo

daquelles fantos Clauftros avo- naõ havia já, que purgar, onde
luntaria miferia de mendigar tudo era arder. Era faifca,que

para fuftentar a vida. Vendia a cahia daquella grande lavareda

ília reçaô , applicando o lucro a caridade abrazada, com que
delia para ornato do Santiílimo attendia ao commodo, e reme-

Sacramento , de que era devo- dio do próximo. Defpia-fe pa-

tiílima , e que parece lhe mui- ra o defender do frio ; e até a
tiplicava nas maons aquella fan- pobre cama fe tirou a fi para

ta grangearia
, pelo grandiofo lhe dar defcanço , ficandolhe o

das peflas
, que fahiraó delia, chaõ fervindo de leito. Aílíília

Hum Palliorico, hum bom cor- com fingular aíFeflo á Senhora
tinado

, peífas de prata de eíli- das Neceflídades , Imagem mi-
maçaõ , e valia. Para a Capclla lagrofa. Pediolhe o defpacho

do Senhor Menino ( Imagem de trez petiçoens ; foy a ulti-

prodigiofa , de que daremos ma , que a tiraíTe já da terra

roayor noticia ) bom ornamen- para fua companhia. Em breve

to, ealampada de prata. Affim tempo vio fatisfeitas as duas ;

he verdadeira pedra Filofofal a naõ tardou a terceira , tendo
dito
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dito a mefma Madre, que bre- toda a hora. Fazia^o comefpe-
vemente a efperava. Deraõ-lhe ciai licença , aiíini dos Prelados,

hurnas dores infofriveis, e re- como de Padres de efpirito ,

beldes á diligencia de muitos trez, e quatro vezes na fema-

remedios. Pedio
, que a reco*- na. Como gaitava a manhãa no

IheíTem á cella , de que já nao Coro, naõ havia MiíTa em que
fahiria, porque eftava defpacha^ naõ a abrazaíTe efta anciã, mas
da a fua terceira fupplica. De- já deílra na pratica do Ceo ,

rao-lhe o Viatico ,
que recebeo commungava efpiritualmente.

contrita, e alvoroçada, e logo Era aflim fua vida taó concerta-

a Unçaó
,
por mais que reíiftiao da , como a que lempre trazia

os Médicos , e toda a Cafa ,
aquelle Senhor , naó fó no co-

entendendo
,

que naó tinha a ração , mas na prefença. Cof-

preíTa com que ella a pedia. Era tumava dizer: Qiie fá Jentiria a

em huma feíla feira
,
perguntou morte por privalla da doçura de

logo
,
que horas eraõ ? E ref- commungar

;
porque atnda logran-

pondendo-lhe, que trez da tar- do a Deos na bemaventítrança
,

de , diíTe : EJia he a hora : e ás 'lhe parecia
,

que teria faudades

cinco
, que levarão meu Senhor de o lograr na Hojiia. Venturofa

para a fepultura , irey eu para o alma , a que o mefmo Senhor
Coro \ e accommodando-fe de cof- parece

, que quiz aliviar aquel-

tas , e compondo o corpo , to- la anciã
, promettendo

,
que na

mando em huma maó a vela , gloria poria aos bemaventura-

hum Crucifixo na outra, pedio, dos á mefa ! Lá fe lhe íatisfaria

que lhe cantaíTem a Salve , e no aquella ditofa fome , como na

meyo daquella fagrada , e pie- Pátria das abundancias , e far-

dola melodia , esforçando a voz, turas. Entrada em annos , a

e pedindo trez vezes miíericor- perfeguio hum cruel achaque
,

dia , efpirou placidamente , cum- mas nem efte a fufpendeo do
prindo-fe o que tinha dito

,
por- rigorofo eftylo de vida

, que
que foando as cinco horas , le- continuava. Com induftria al-

vavaò feu corpo para o Coro. cançou , aííim dos Médicos , co-

Na aílillencia deíle foy rara mo dos Prelados , licença
,
pa-

a Madre Sor MariannadasCha- ra o jejum de quatro dias na
gas , a que o Ceo deu boa voz, femana. Perdeo a vifta , mas
grande génio muíico, e a ven- lince fua alma, nao fahia hum
tura de bem empregado

,
por- inftante da prefença daquelU

que era a primeira, que aíliftia Sol, que lha illuftrava , e que
a louvar a Deos , fupprindo por na noite da morte lhe madru-
humas , convidando a todas , gou para fua eterna felicidade,

para que nao houveíTe falta na- Parece, que foy a mefma a

quellaoccupaçaõ Angélica. Aca- da Madre Sor Antónia Bautif-

bados os Oificios Divinos, ato- ta, bufcada , e pertcndida com
do o tempo , fe deixava ficar, hum eftylo de vida alpera , e

antes efquecer em oração no rigorofa ; mas aílím fabia uiar

Coro, diante do Santiílimo , de do rigor da penitencia, que
quem era devota com inexplica- juntamente fervilTe de algum
vel extremo. Nafcia defte huma alivio ao próximo , e que foíTc

infaciavel anciã de o receber a para ella de tormento. Uíava

Pare. IV. Kk túnica

Faciet il-

los dif-

cumbere
j

& tráfiens

miniftra-

btc iJiis.
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Satiabor
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parueric

glor ia
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tifia.
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túnica de groíTa eftamenha jun- e que mercê me faz Deosl Efpi-

to á carne, e porque a lãa cul- rou rezando-lhe a Gommunida-
tivada da agua , fica menos ef- de o OiEcio Menor da Senho-

quiva ,
pedia ás mais Religio- ra, que fora fua devoção quo*

las as túnicas novas , ou por tidiana, fendo digno de repa-

troca das fuás já de u fadas mais ro, que com o ultimo verfo dei-

brandas , ou para lhas reílituir le fe lhe acabou a vida.

menos afperas. Toda fua vida Mais efcaífas noticias nosfi-

foy hum continuo trabalho de caraó da da Madre Sor Maria
adeftrar Noviças para fervirem da Cruz ; fó a tradição fegura

o Coro, e Mofteiro. Duas ve- de huma obíervante Religiofa.

zes a efcolheo efte Prelada 5 naõ Grande humildade, grande obe-

lhe dando no cargo , mais que diencia , mas com exceíFo rara

a penfaõ de mayor defvelo. No períeverança na oração ; mais

mais era fubdita , fó com adif- dilatada de noite no Coro ,

tinçaÔ de fer a primeira , an- diante do Santillímo. Alli a af-

tes que no lugar, nas occupa- fuftava , e perfeguia o demónio
çoens da Cafa. Naô â difpenfa- com deíufados eftrondos , fem-

va nenhum de rigorofas difci- pre defprezados de fua conftan-

plinas , eftreitos jejuns , e hu- cia , e feu lilencio , de que pro-

ma abftinencia de carne por to- vocado o inimigo , lhe apertou

da fua vida. huma noite a cabeça entre as

Tinha devoção particular maons, ( ao parecer da Madre)
com a Senhora de Nazareth

;
abalando-a com tanta violência,

na fua Capella aíliftia continua, que a deixou quaíi fem fenti-

nem fem lhe beijar a maó fe re- dos. Entendeo a induftria dia-

colhia de noite á cella. Diante bolica feu ConfeíTor ( era o Pa-

defta Imagem eraó feus exerci- dre Frey Manoel Carreira , Re-
cios devotos de todo o anno, ligiofo de bom nome neíta Pre-

mais particulares ao Sabbado.' vincia ) e mandou-lhe, que nao
Huma rara paciência , e huma deixaíFc a aííiílencia , e oração

fede grande de martyfio, alcan- do Coro , que continuou por

^araõ de feu Efpofo repetidas toda fua vida fem fegundo luf-

occaíloens de exercitar o fofri- to.

mento. No peito fe lhe abrio

huma dor taó aguda
,
que re- CAPITULO X*

correndo a todas as indullrias

da cirurgia
, ( por fe lhe abrir Das Madres Sor Eufehia do Sa-

huma chaga ) fe entendeo no cramento^ Sor Anna de Jefus ^

Sor Ma*^
ria da
Cru%,.

feu pouco eíFeito
,

que fó lha

permittira o Ceo para marty-

rio. No meyo dos rigores def-

te a viaõ com rofto locegado,

e alegre. Com o mefmo efcu-

tou a certeza de fua morte
;

difpoz-fe para ella tanto com
alvoroço , como conformidade

,

ouvindo-lhe repetir muitas ve-

Sor Marianna de S, Jofepb ,

Sor Cathartna de S. Joaoj Sor

Antónia de Jefus ; e de mais

trez Religiojas fuás irmaas
,

todas filhas àefta Cafa do Sal-

vador,

COntinua o numero dasglo-
riofas filhas deíla Cafa a

zes: Oh como folgo de morrer] Madre Sor Euíebia do Sacra-

men-

SorEufgi
hia doSa-i

cramentol
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mento

, que em pouca idade vertencia defta o pratícarlhe pri-

deixou larga experiência de fua meiro o que havia de fazer , e

virtude. Grande retiro, gran- dcfpois mandai la ,
porque aíFim

de lilencio
,

que antes parecia deíconhecia a fua fogeiçaô qual-

mudez, que obfervancia , antes quer embaraço, que mandada
,

génio
, que reforma. Era em naõ havia mais que inclinar a ca-

tudo igual a de fua vida , fem- beça , e tomar o caminho. Pa-

pre mortificada ; mas naó baf- recia, que toda era ouvidos, e

tou para que o Ceo por outra nada vontade. Naõ he menos a

parte naõ provaíFe a fuapacien- agilidade com que os Efpiritos

cia. Viofe aílim em duas rigo- celeftes fe delempenhaó obedien-

rofas doenças. Foy a ultima tes. Vi-os David mover em la- ^ j^.
.

mais prolongada ; com ella fe varedas de fogo, que em hum niítros

fez ética , e fe lhe abrirão no inftante vive , arde , e fobe. fuos igné

Mas fe era Anjo na obediência, J^i^entem.

naó o parecia menos em huma
corpo chagas

,
para que nunca

pedio melinha , nem delias fe

lhe ouvio queixa , antes fó def-

pois de morta fe foube
,
que as

tinha. Difpozle para a ultima

hora com focego de quem nao
padecia, e com deíembaraçode
quem naó receava. Tal era fua

paciência! Tal tinha íldo fua vi-

da ! Segurou-o aíIIm feu Con-
feíFor a muitas Religiofas

, ( que

lhe rodeavao o leito fentidas ,

notável finceridade, eíingeleza,

em que fe eftribava o puro , e

inculpável de fua vida. Acabou
eíla de confumida de afperas,

e continuas penitencias , contan-

do neftas tantos lucros , como

IO. 5.

naquella annos.

Igualmente ditofos foraó os

da Madre Sor Marianna de S. Sor Ma.
Jofeph , como occupados nos rianva âc

e chorofas de ver eftallar aquel- mayores empregos da caridade. ^'J^f^^P'^'

la vida , taô tenra, e tam bem Via efta Madre
,
que as Reli-

quifta) dizendo, que Sor Euíc- giofas enfermas, ou pelo cuida-

bia iria direita ao Ceo, porque do da Gommunidade , ou de
amigas , e parentas , eraô mais

bem aíliítidas
, que as criadas da

Gafa , e tomava por fua conta

efta alliftencia com tanto defve-

lo
, que noites inteiras a tinhao

á fua cabeceira as que eftavaô

naõ peccara mortalmente. Pa-

rece , que o quiz provar a ex-

periência , naõ fó naõ fe gaftan-

do , mas ainda crefcendo a ce-

ra ,
que ardeo no feu OíEcio

,

e enterro. Jurou-o aílim o Ce-
rieiro, naõ querendo aceitar pa- mais perigofas , aíTiftindo igual-

ga , antes guardando a cera co-

mo reliquia.

Sigaõ fe aos poucos annos

venturofos da Madre Sor Eufe-

bia os muitos , e bem gaitados

Sor Anna da Madre Sor Anna de Jefus.
de Jcfus. O que mais fe admirou em to-

dos os de fua vida , foy a rara

obediência com. que coroou hu-

ma exadla obfervancia. Allim

eftava efta Madre prompta aos

acenos da Prelada
, que era ad-

Part. IV.

mente a todas em lhes fazer as

camas, applícar-lhes remédios,

e procurar-Ihes desfaftios. Nada
a trazia mais alegre, que o do-

brarem-felhe as occaíioens de
fervir , como a que entendia as

grandes grangearias daquelle

emprego de fervo dos fervos

,

brazaó de Paulo , e exercicio do
mefmo Ghrifto. O que era mais

de admirar , foy a providencia

com que anticipando-fe para o
Kk ii traba-
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,

trabalho, naõ faltava ás horas do agora na Madre Sor Catharina.

Coro, e mais precifas funçoens Eftava havia dias com o Viati-

do Mofteiro. Aílim fazia gofto co, e refolvendo-fe pelo Medi-
de toda a occupaçaó penofa

,
co

, que era precifa a preíTa da
que como fe alli defcançara

,
Unçaõ

, porque por inftantes

paíTava delias ao rigor das dif- efpirava, fe entrifteceraõ as Re-
ciplinas , continuava jejuns ef- ligiofas , vendo a diftancia ,

treitos , naó perdia occaíiaô de ( que he grande
) que vay do

exercicios devotos. Faleceo de Mofteiro ao de S. Domingos,
doença trabalhofa , mas fopor- de donde haviao de vir os Re-
tando-a com tal tolerância , co- ligioíos. Mandou-fe recado , mas
mo quem fabia, que fe lhe de-

ra por coroa.

Correo a grangealla a Ma-
dre Sor Catharina de S. Joaô

,

a tempo
,
que já a moribunda

naô promettia nenhum devida;
eis-que chegaó os Religiofos ,

teftemunhando
, que dando-fe-

ã cama da
a Unção ,

pobre, rota, defeftimada , e fa- lhes o recado , e pendo fe a ca-

minta. O feu habito , o que minho, o tomarão com tal ve-

deixava alguma Religiofa deve- locidade, como fe os trouxeraõ
lho , e ulado. A fua reçaó , o pelo ar. Aíliiíi o tornavaõ a af-

que alguma lhe queria dar de firmar admirados, e nemasRe-
efmola

,
porque a que lhe dava ligiofas criaõ menos

, porque
a Communidade, vendia, para os viaõ chamados naquelle inf-

ernar a Capella do Bautifta, e tante , e já juntos

fazerlhe a fua fefta , fervindo-o doente. Deraõ-lhe

com huma devoção taó extre- que recebeo como mimo do feu

mofa, que muitas vezes a viaó grande Advogado , e com eíFa

diante da fua Imagem fufpen- confolaçaõ eípirou logo. Outros
dida, e elevada, ou já rompen- favores recebeo efta Madre do
do cm colloquios , acompanha- Sar^to Bautiíla, de que naõ ha
dos de vivas , e piedofas lagri- noticia efpecificada. Deite ulti-

mas , edificando-fe , e compun- mo vivem teílemunhas dignas

de^ credito..

He de Fé, que eílima Deos
o culto

, que damos a feus San-

tos
,
porque he elle admirável

nelles , e nelles o admiramos ,

e louvamos a elle ; mas ás ve-

zes, quanto a noíFo modo pa-

rece
,
que fe paga mais de hu-

mas ,
que de outras devoçoens

,

aflim como fez diftin£los , e mais

gindo-íe as Religiofas
,
que ou-

viaó aquelles, c viaó eftas. No
Coro era larga fua oração, a

vocal occupaçaõ de toda a hora

;

allim ao mefmo tempo que fer-

V a , rezava. Grande frequência

nos Sacramentos. Ao receber

os últimos, mereceo hum favor
grande do Santo Bautifta. Gon-
íirmou-fe nelle a experiência ,

que ha nefta Cafa , e he já tra- vant^ijofos os merecimentos def-

diçaÕ muy antiga
,
que le nao tes , que daquelles Juílos. Naf-

ce daqui o communicaremfe-nos
mais benefícios por interceífaõ

de huns
,
que de outros , nao

obílando
, que a noíla muita

,

raços para chegarem os Minif- ou pouca Fé confcgue mayores,

tros. Viofe , e fuccedeo affim ou menores beneficies. Ácaba-

*c': . X mos

vio nunca acabar fem todos os

Sacramentos Religiofa devota

íua, por mais que a morte fof-

fe apreífada, e houveíFe emba-
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mos de o ver na devoção, que o Santo , íahia com confiança

j^

as Religiofas defta Caía tem e logo experiência de que fe

com o Baiitiíla , vejamo-lo ago- lhe vinha meter na maõ o re-

ra nade noíTo Patriarcha S. Do- médio
mingos, por fer o mais, quefe Gomo para o dos pobres ti-

SorAnto- ^^^^ ^^ ^^^^ ^^ Madre Sor An- nha decretado tudo , nada di-

Ttiadeje- tonia de Jefus , algum favor
,

vertia ( de huma tença, que ti-

Jus. com que o Santo premiou fua nha ) para alguma neceííidade

fé, e caíificou fua devoção. Af- extrema, lem pedir licença ao

fim naõ pareceo mais avidadef- Santo, a quem propunha o aper-

ta Madre, que huma mercearia, to. Arrecadada a tença, lha le-

que exercitava , louvando, e fer- vava , e punha aos pés. Fello

vindo ao Santo Patriarcha , a em huma occafiaó , em que ne-

que chamava com finceridade ceílitava de hum véo ; e moftran-

devota , e engraçada : Omeupri- do-lhe o que trazia velho , e ro-

morofo D. l^omingos de GiifmaÕ, to, lhe pedio
,
que difpenfaíTe

Gom efteeftylo íallava, e fede- com ella para comprar outro,

tiiiha em praticas com huma Ima- ou difpu/.eíre quem lho déíTe
,

Igem
fua, que eftá no Goro de f- ainda que ufado. Ao fahir do

ta Gafa, e com tanto acento dif- Goro, a encontrou huma Reli-

correndo fobre alguma impor- giofa , que voluntária lhe fex

tancia , que lhe encomendava
,

eífa offerta. Sao as terças feiras

como fe lhe eílivera efcutando na Religião dedicadas a noíFo

xepoftas do que lhe propunha. Padre, nellas por particular in-

Era pobriífima efta Madre, dulto fe reza delle , nao occor-

porque tudo o que tinha , e gran- rendo mayor celebridade. Af-
geava, punha nas maons da po- fim eraó eíles dias fingulares

breza. Nafcia defta fanta prodi- para a devoção da Madre Sor
galidade , o faltarlhe até parao Antónia, e coftumava a dizer,

pouco cuftj de lavar hum habi- que nunca nelies lhe faltara na-

to., Pedio em huma occafiaó a da»

algumas Religiofas
, que lhe fí- AíHília a huma viuva honra-

zeífem efte difpendio; e vendo, da , que junto ao Mofteiro vi-

que todas fe efcufavaõ , e naõ via com muitos filhos em fum-
tinha mais recurfo , vem-fe ao ma miferia

;
para efta andava

Coro
, proftra-fe diante de feu pedindo efmolas ás Religiofas

grande Pay , e Advogado , e continua , e defvelada , íofren-

propoem-lhe com humildade a do repoílas fecas , e defabridas

queixa dedeíamparar huma Mer- das que defconheciaõ a fua ca-

cieira,: e filha fua, podendo mo- ridade com o nome de imper-

ver'os coraçoens das outras a tinencia. Outro muito differeiV"

foccorrerem a mais neceflítada. te tinha na eftimaçaó do Geo,
Eis-que ao levantar-fe , e voltar com quem Sor Antónia ncgo;
para a cella , fe chega a ella hu- ceou com melhor fortuna

, pQfr
ma Religiofa,pedindo-lhe o ha- que com muita difpo^,^ e- cç^iV

bito para lho mandar lavar. Vio- feguio bom cafamcnto para hur

fe outras vezes em dcíamparos ma filha da viuva
, (

que ás fuaç

grandes, e fem mais diligencia, oraçoens attribuia o remcdio 4ç
que recorrer ao Goro , faliar com íua Gafa ) e lhe alcançou o h^

bito



a62 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos

,

bito dos Eremitas de Santo Já entrada em annos , enfraque-

Agoítinho para dons filhos. Tef- eidos de afperas , e longas pe-

temunhavaó elles deípois, que nitencias
, paíTou defta vida ,

indo a recebello no Convento com o focego de quem a na5

de NoíTa Senhora da Graça na efperdiçara
, em 30. de Outu-

Cidade de Lisboa , fe chegara bro de 1691.

a elles, c os acompanhara hum Com igual parentefco no
Religiofo Dominico , apadri- fangue

,
que na virtude , vive-

nhando-os com os Prelados do raõ também , e acabarão nefta

Convento, donde defappareceo Cafa trez Religiofas, irmãas da
acabada a função , fem que ai- Madre Sor Antónia de Jefus. Sor I/a.

guem o conheceíTe. Naó tinha Forao ellas a Madre Sor Ifabel ^^^
^f S.

commercio com nenhum a Ma- de S. Domingos , a Madre Sor ^°^^^-

dre Sor Antónia , nem dado a Brites de S. Jacmtho, e a Ma- %ites de.

ninguém efta noticia , e tendo-a dre Sor Marianna do Rofario , S. Jacin-

do que luccedera , dizia chea taõ parecidas na reforma , e ob- ^í^ * f^

de contentamento , e feguran- íervancia de vida
, que humas rZnnadl

ça: Sem duvida feria o meu pri- erao efpelhos das outras, e to- 'Rofario

morofo D. Domingos de Gufmao , das eftimaçao , e credito da Ca-
que mandaria algum de feus filhos fa. Aífim lhe chamavaõ as co-

a acompanhar os pobres, Jumnas delia. Na pobreza re-

Era efta Madre muito peni- ligiofa , nos jejuns eftreitos ,

tente; grande parte do anno ti- nas difciplinas afperas, e repe-

nha o chaò por leito , eftylo , tidas , na aíEftencia do Coro
j

que inviolavelmente obfervava e mais funçoens de mortifica-

todo o tempo, que a Igreja nos çaô , e trabalho do Mofteiro,
propõem o Menino Deos no craõ iguaes as boas irmãas ; fo-

Prefepio. Agradou fem duvida brefahia, e íinalava-fe cada hu-

ao Ceo efte penitente abatimen- ma em fua particular virtude.

to, e vio-fepelo que o intenta- A Madre Sor Ifabel de S. Do-
va embaraçar o demónio. Em mingos em huma conformidade

huma noite da Vefpera da Af- rara com as difpofiçoens Divi-

fumpçaô , ( celebre na Cafa pe- nas , deíconhecendo aílim os ac-

la ProciíTao do triunfo, que fe cidéntes da fortuna , como fe

faz eíTa noite nella ) recolhida nafcera furda aos brados da na-

â boa velha áfua cella, ouvirão tureza
,
que muitas vezes lhe

as vifinhas tal eftrondo
,
que as foaraô no coração na morte de

teve aíFuftadas até o dia feguin- parentes , e occaíioens as mais

te , em que lhes diíTe , deípois feníiveis , que podem temerfe

de importunada : Que hum ne- na vida , e arruinar a pacien-

grinho teimofo ^ e emperrado a em- cia ; mas acharaô-na eftas fém-

piixara^ e perfeguira com força ^
pre fepultada em hum abyfmo

e violência
,
para que fe dcitaffe de fofrimento , fem abrir a bo-

na cama ^ mas que onaõ confegui- ca mais que para louvar a Deos
^

ya. Era extremofa na devoção e moftrar a conformidade de
do Santiílimo Sacramento, e to- fua alma , repetindo com reíi-

dos os dias accrefccntava ao Of- gnados affe£tos delia o defafo-

ficio Divino todo o da fua fef- go do Exemplar da paciência

:

ta
,

que tomara de memoria, Fa^a-fe a vontade de Deos, Com
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efte eftylo de vida chegou a con- do a acabou com o luave no

tar cem annos de idade. me de feuAmor Sacramentado

Pouco menos contava na fua na boca
,

paíTando a goftallo

a Madre Sor Brites de S. Jacin^ na eterna meia da Bemaventu-

tho, com igual procedimento

,

rança.

mas íingularizando-fe no exceí- Seguio os paíTos das mais ir*-

fo de amor com o feu Efpofo maas, a ultima, que foy a Ma-
Sacramentado. Parece, que fe llie dre Sor Marianna do Roíario ,

ateara no coração aquelia braza prompta, e deívelada no cami^

Euchariílica , applicada pelas nho da obfervancia , e igual-

maons Angélicas a cauterizar- mente pobre voluntária, gaílan-

Ihe as imperfeiçoens de huma- do tudo o que tinha em mayor
na. AíEm coftumava chamar á- culto de algumas Imagens do
quelle myllerio Sacroíanto : O Mofteiro , eípeeial a da Senho-

feit Amor. No Coro lhe aíliftia ra da Appreíentaçao , com que

continua , na mefa o bufcava era a íua devoção mais conti-

anciofa ; naó tinhaõ fuás prati- nuada , e mais fina. Sinaloufe

cas outro aíTumpto , nem fuás eíla Madre ( como já o repara-

acçoens outro termo. A's quin- mos das mais irmãas ) nos emi-

tas feiras ( dia confagrado a pregos de penitente , na auíle-

eíta loberana memoria ) pedia ridade dos jejuns, e mortifica-

todo o anno pelo Mofteiro ef- çoens inventadas , e continuas,

mola para a fua fefta. Nas Vef- Toda fua vida andou deícalça

,

peras delia levava agrangearia, como a que pizava a terra San-

e huma pobre tença ás maons ta , em que Deos fe moftrava

da Prelada
,
porque fe difpen- naquella abrazada , e amorofa

dia. Naõ guardou o Senhor o Garça da Euchariília , no efca-

premio para quando elle mefmo brofo monte daquella penitente

o ha de ler dosjuftos, nefta vi- Gafa.

da, jniortal o adiantou aSorBri- Mas honre também as me-
t«S! em particulares mimos ; a- morias delia huma aíTaz mere-
pontaremos hum

, que fe fez clda de huma fervente fua. Foy
mais lugar entre os outros, efta Catharina Pereira, que de Cattiat^í-

Achava-fe enferma , e perigo* poucos annos veyo para a Glau- ^^ Pi^r^f'

fa, eis-que hum dia fente cref- fura, que obfervou como qual-
^^*

cer o mal com hum repentino querRelígiofa, bebendo no ex-

fymptoma
, que lhe prométtia emplo delias o concerto de fua

poucas horas devida. Sabia ella, vida. Das penoías occupaçoens
que no leu Amor eftava toda , co- delia (. como a que fervia toda

mo centro da verdadeira ; levan- a Caía ) refpiràva nos braços da
ta as maons , e a voz , e entoa penitencia

j
paíTava deftes aos

o doce verlo do Hymno da fua exercícios de caritativa ; o feu

fefta: Tantum ergo Sacramentum, mayor , e mais repetido , com
Foy reparo, que a ninguém fe as Santas Almas- do Purgato-
efcondeo. No mefmo inftante rio, defentranhando-fe para ali-

refpirou do perigo , e conti^ viallas daquelle intolerável ca-

ríuou melhorando. PaíTava já tiveirp. Efta anciã lhe trazia çon^

de oitenta ânuos
,

(achaque
, tinuamente na maõ a difcipli-

que lhe tirou a vida ) quan- na , larga , e rigorofa. Mas
dcfeja-
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deíejava no que lhe era permit- memorias quem bufcar a lição Fr. Lui%^

tido , acompanhallas na feme- delias.
'' " "

Ihança das penas. Entrava dei- Corria oanno de 165' 5'. go-

calça a concertar o forno da vernava efta Provincia oMeftre
Communidade ,

quando acaba- Frey Diniz de Lancaíiro, e vi-

vao de íervir-fe delle, eftando fitando eíle Moíteiro, e fazen-

ainda ardente , e infoportavel. do-o ( como he coftume ) ao
Mais o parecia a labareda cari- Sacrário , advertio

, que era dif-

tativa, que lhe ardia no cora- ficultofa a ferventia para elle ,

çaÒ , íe a feu refpeito recorria impoílivel ao Sacerdote o paf-

ao fogo, como defafogo, e re- far direito , mas de ilharga
,

frígerio. Acabou feus dias com
a grande opinião, que merece-
ra nelles. As que a tratarão , e

com trabalho , e menos decên-

cia. Mandou, que logo fealar-

gaíTe o caminho , delviando-fe

o Altar
,

para que fe podeíTe

tirar , e recolher o Santiífimo

te
,
que pareceo paíTagem para com mais decência , e mais com-

o lugar, que lhe promettia ef- modo. Parecia impraticável
íe nome.

conhecerão

Iher fanta

lhe chamarão mu-
foy tal fua mor-

CAPITULO XI.

De algumas Imagens milagrofas
y

que aoprefente fe refpeitaÕ com

por fer o Altar de huma fó pe-

dra , toda fagrada , banqueta

grande
,
quedefcançava em grof-

fas columnas , que lhe faziao

coílas, e rodeado de muitos, e
largos degraos de pedra. Affli-

ejfe título^ e experiência nejla giaõ-fe as Religiofas , conful-

Cafa. tando oificiaes
,
que lhe alTegu-

ravaõ
,
que fe arrifcava a vene-

NA6 fera razão, que falte- rada antiguidade daquella fagra-

mos ao eílylo do noíFo da pedra
,
por mais que a obra

Chronifta , coroando as noticias fe defmanchaíFe por partes pela

das Gafas com as notabilidades grande , e antiga travaçaó
, que

delias; efpecialmente na memo- havia entre todas. Pezavaô hum
ria de Imagens milagrofas , tef- dia eftas diíEculdades o Vigário

temunho grave , e credito gran- da Igreja , e alguns Sacerdotes
,

de das Religiolas , que nefta e tendo a maó fobre o Altar,

lhe aííiftem, e as veneraò, pre- refolvia
, que era impoíTivel o

miada fua fé , e devoção com movello íem grande perda, eis-

favores , a que ainda que naô que de improvifo fente
, que o

califiquemos por milagres , lhe fazia , deixando defembaraçado

podem ácommodar o nome as

circunftancias , e raridade del-

\ts. Mas deixemos primeiro em
memoria alguns , com que o
Santiílímo Sacramento tem bene-

ficiado efta Cafa , como tanto

fua , fenaô no nome , na forte

com que fe vio mi mofa debai-

xo da fua protecção , e provi-

dencia. Aílim o âchará nas fuás

o eípaço, que fe deíejava. Le-
vantaô as vozes , tornao a ap-

plicar a vifta , e a fazer expe-

riência , e acciamaô o milagre.

Acodem as Religiofas , efcutaó

a noticia delle , lançaó-fe por
terra , entoaô graças ao Senhor.

Vivem hoje muitas
, que o vi-

rão , e o teftemunhaõ. Era Prio-

reza a Madre Sor Francifca de

S,
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S. Paulo , SacriMa a Madre diçaô, que viílta ò Senhor com
Ifabcl da Viíitaçaõ , Vigário da grandes favores a devoção dos

Igreja o Padre Franciíco Bef- que o defempenhao , aíHm dos

nardes ^ Tliefoureiro o Padre da Gafa , como dos de fórai;

António Antunes. Vio-fe -na felicidade , com que.

Naó fó fe dignou o Senhor fe viraõ livres enfermos , e at-

de aliviar aquellas íuas Merciei- tributados* Mofírao as P^eligio-

ras daquella perda
,
que temiaô, fas o feu agradecimento no def-

mas de as foccorrer em .férl- velo , e diípendio com quci íífi

gos
, que as ameaçavaõ > ^e eP liftem. a eíle Senhor no ornat<a|

pecialménte ém muitos incen- de fua Capélla , em que ao pré-

dios repentinos. Foy mais.no- fente lhe tem lavrado. grandiofa

tavel o que luccedeo no anno tribuna, que enchem, e cobrem

de 1690. , q.ue ateando-fe no de muita prata, de, que lhe t.era

forno da Communidade com vi- feito oíFerta , e fazem cada dia.^^

gor, e violência, naó podendo fendo fempre mais os favores'^

entrar a embaraçallo os moíTos que recebem
,
que as offertas^

da Gafa com a brevidade
,
que que fa^em.

pedia, criou tantas forças, que Naõ experimentao menos
começarão as labaredas a elpa* piedádes nas Imagens da May*
Iharfe por toda a Gafa, e à fe- de Deos, que lhe authorizaõ a

nhorearfe delia com pavor , e Glaufura ^ e lhe pagaó a mer-
aíTombro de mulheres

, que a cearia. Seja a primeira a da Se-

meya noite fe viaõaíFaltadas de nhora dos Prazeres , nome
, que

taÓ poderofo inimigo. Ghegou lhe deu ò dia em que fe lhe faz

primeiro a aviftallo huma íer- a fefta , lendo o feu primeiro

,

vente da Communidade
,
que ( como fe lê nos .princípios da p _ .

hoje vive, e levantando a voz. Gafa ) o da Senhora do Mila-
J^' Sou%

diífe ( com grande fé y Santiffl- gre
,
pelo grande ,.e lingular j 2.p.lAo.

mo Sacramento apagay ejic fogo ! que defempenhou nella. Nos c^P^ ii»

Ao meímo inílante fe viraõ ir feus alicerces foy achada , e eítá

recolhendo as labaredas ao cen- hoje collocada na Gapella, que
tro do forno , e ceifou o incen- na Religião chamao das Horas,
dio. Ghamava-fe a fervente Ma- por rezar nella a Gommunida*
ria Vieira. Era Prioreza a Ma- de o Officio Menor da Senho-

dre Sor Anna do Sacramento. ra, quando pelo tempo o pede
Eftas , e muitas experien- a reza. He celebre a fua feíti-

cias fomentaó a grande fé defta vidade, e immemoravel a anti-

Gafa , e a devoção extremofa

,

ga experiência de fe naõ com-
com que o Senhor he lervido prar cera para ella , bailando

nella, tendo-fe por mimofa fua para encher o Altar , e fobejar

a que lhe faz a fefta ,
para que para continuas funçoens de to-

fe lançaõ fortes ; naó faltando do o anno o cuidado das á^vú-

já quem a pcrtcndeo , e eípe- tas , concorrendo cada huma
rou com as induftrias de jejuns, com feu cirio, por mais que a

e mayores penitencias. Para as Vefperas fe ache a Religiofa
cinco quintas feiras

,
que pre- Sacriftaa da Gapella íem hum

cedem a efte dia , fe offerecem «nico. AíIIm o aifírma a que
todas com anciã y fendo já tra- hoje tem efta ocupação com

Part. IV. LI cxpe-
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experiência de trinta annos. titulo das Neceílidades , nao ta5

Igual a tem todas dos bene- antiga na Gafa , mas mais co-

ficíos, que continuamente rece- nhecida nella pela grande de-

bem da Sagrada Imagem, invo- voçaô , e defvelo com que lhe

cada de toda a Gafa com devo- aflirtia Sor Filippa da Cruz, de
çaõ , e fé viva em qualquer a- que atraz diíTemos^ alcançando

perto ,
que haja nella. Tcfte- delia Angulares , e contínuos fa-^

miinhaõ-no aílím a Madre Sor vores. Era o feitio mal aíEgu-

Marianna de S. Franciíco, que rado, e tofco, obrigando antes

padecendo grandes dores
,
pro- que a devoção, a reparo , hoje

cedidas de huma disforme in- íem nova maô de artifice , fe

chaçaô no cftomago , fe achou acha , e venera com aípe£lo fer-

de todo fãa , fcm mais mediei- mofo , agradável , e apraíivel.

fia , que o azeite da alampada Teftemunhaô-no aílím todas as

da Senhora. A Madre Sor Mar- Religiofas, ( muitas dignas de
tha de Jefus ,

que de hum af- todo o refpeito , e credito )co-

fombramento de ar padecera mo asque fizeraó obfervaçaõ na
muitos dias feus eíFeitos com nova methamorfofeos da Sagra-

a voz preza , e turbada , com da Imagem. Eftá em huma Ga-
hum manto da Senhora fe vio pella no Dormitório, a que cha-

reftituida a faude perfeita, que mao de Belem , donde he buf-

ainda dura a memoria em hum cada , e aíEílida de commua , c

manto ,
que deu á mefma Se- particular devoção das Religio-

nhora. Outra Religiofa ( fendo fas, taõ continuas , como pre-

áinda pupilla nefta Gafa ) aíTal- miadas. Mas bafte por todas

tada com grande violência do a noticia de hum prodigio com
fíiefmo mal , recebeo , tocando que o foy a fé de huma.

a Sagrada Imagem , o mefmo Era Noviça a Madre Sor

beneficio. Naõ feria fácil redu- Francifca de Santa Rofa , e fcr-

zir todos a numero, como nem vindo no Goro
, quebrou em

o termos noticia de muitos
, huma queda o braço direito,

que cada dia experimentaô fuás Seguiraó-fe cruéis dores, repe-

devotas , ainda fora defta Ga- tidas , e grandes curas dos mais

fa ; como fuccedeo a Dona An- eminentes homens
,
quenoRey-

tonia de Vilhena , mulher de no conhecia a cirurgia , íem
Dom António de Menezes

,
que mais eíFeito

,
que o defengano

com trez dias de parto , e a de fer tudo baldado , porque
criança morta no ventre, ( fen- abaixo do cotovello eílava que-

tenceada ao rigorofo remédio

,

brada a cana do braço , ficando

a que em fimilhantes caíos ap- pendurada a mais parte delle

pella a cirurgia ) pondo hum com a maô , a que fe naô com-
volante , que à Senhora fervia municava calor , nem movimen-
de toalha , lançou a criança , e to , como a parte defcontinua-

ficou livre de perigo, protellan- da,eeftranha. Aílimíc foy fe-

do o beneficio em quatro círios, cando , denegrindo , e defen-

de que faz offerta á Senhora em ganando toda a efperança de
cada anno. remédio. Determinoufedia ,em

Naó he menos celebre ou- que os pays vielTem tirar a No»
tra Imagem da Senhora com o viça, ( que naqueile eftado naò

po-
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podia feguir o de Religiofa ) pafmaõ , fufpendem-fc do que

e foy o em que na Gafa fe fa- ao mefmo tempo eílaô ven-

zia a fefta á Senhora das Ne- do , e duvidando. Leva-fe a

ceífidades , a quem aílím Sor Imagem milagroía para a Igre-

Francifca , como todos feus pa- ja á inftancia dos pays , e

rentes, faziaõ lupplicasnaquel- parentes da Noviça , augmen-
le aperto , com grande fé, e ta-fe a feíla ,

publica o fuc-

devoçaõ. Lamentava a Noviça ceíTo do Púlpito o Meftre Frey

o haver de deixar o habito, e Álvaro Leitaô ,
que era o Pré-

a Gafa, magoa, que lhe levou gador delia. Vive hoje a Re-
grande parte daquella noite ,

ligiofa
, que tem fervido to-

entre as mayores dores
,
que dos os officios , e os de mais

nunca fentira , miílurando la- trabalho
,
que ha na Gafa com

grimas , e fupplícas , encami- a felicidade da enferma, a que

nhadas áquella Senhora, a que nade Pedro deuo mefmo Ghrif-

pedia o remédio , obrigando-a to faude
,
que naõ fó a recupe-

com o feu mefmo titulo. Se- rou perfeita , mas começou a Etconti-

miio-felhe á moleftia ( já como fervir ao Senhor para teftemu- ""^ ^"^*

cançada ) huma fuípenfao nas nho delia. Da inteireza , e il-
niftrabat

dores , logo fuave fono , de que lefaõ do braço lou eu teftemu- ilhs.

defpertando pela madrugada
,

nha de vifta. Yjwcss, 4.

e fentindo-fe com alivio, come- He também na Gafa conhe- ^^'

çou a menear iem violência o cida por milagrofa a Imagem
braço. Applicou o outro, achou de S.Jacintho, que eftá no Go-
que fe ajudavaô ambos com ro em hum nicho. Aílím ocon-
igualdade, e fem moleftía. Pa- feíTa a devoção das Religiofas,

recia lhe, que ainda naõ defper- pela experiência de muitas. Se-

tara ; lahia da duvida , e tor- ja huma por todas a Madre Sor
nava a repetir o exame

, que Leonor das Ghagas
,
que preza

lhe tirava todas , mas naõ aca- de infoportaveis , e continuas
bava o fufto de deixar romper dores, que a naô deixavaó fahir

o alvoroço. de hum lugar , nem poder me-
Acaba finalmente de conven- nearfe , chegando a beijar a San-

cer-fe , attendendo a quem lhe ta Imagem, que fe recolhia de
faria aquelle favor, taõ diílicul- hum Altar para o feu nicho

,

tofo , como naõ eíperado \ dá fentio como que huma maó lhe

vozes a huma fervente, que lhe corria o corpo, e ficou fem dor
aíliftia , e diz-lhe, que eftá íaa. alguma de improvifo, e taõ fe-

Refponde-lhe a fervente
,
que nhora de todo o feu movimen-

defcance , e naõ inquiete a Ca- to
,
que ella mefma poz o San-

fa com aquelle delirio; (naõ to em o leu lugar, com fertao

lhe podia parecer outra coufa alto
,
que fe valeo de huma ef-

o que ouvia ) infta a Noviça
, cada para fazello.

que a Senhora das Neceífidades Outra Imagem ha no Mof-
Ihe reftituira o braço, e confir- teiro

, ( he de S.Gonçalo, eftá

ma-o, levantando-le , vcftindo- cm hum nicho na Gapella do
fe , e mencando-o como o ou- Senhor dos PaíTos

,
que fica no

tro. Acodem as Religiofas , Antecoro ) e naõ menos que a

convencem-fe com experiências, de S. Jacintho , he venerada

Part. IV. LI ii por

\
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por milagrofa. AíTim biifcada car a túnica do Senlior, livre

com devotas , e continuas oíFer- de hum cruel achaque , com
tas , e feftejos no feu dia, de improvifa , e inteira faude. Mas
que o Santo fe paga , olhando paffemos a mais particulares no-

para a fé , e íinceridade alegre ticias da Imagem celebre do Me-
de quem o fefteja , circunftan- nino Jefu, que crefce ; nome

,

cia, que o mefmo Deos quer, que lhe deu a experiência das
Hiarem ç parece que eftima em quem que o viraô pequeno, e ovene-

jijjo-ic^
o bufca , e lhe oiíerta , como raõ hoje avultado.

Deus. 2. nos diz o Sagrado interprete Corria o anno de 1630.
ad Co- da fua vontade. A eíles obfe- quando a Madre Sor Adriana
rim 1.^.7. qyJQg ^ acompanhados de hum dos Anjos ( Prelada entaó defta

coração devoto , fe moftra o Cafa , e Religiofa de grande

Santo obrigado nas mercês , e nome , e reforma ) mandou fa-

favores
,
que cada dia conta to- zer huma Imagem do Menino

do o Mofteiro. Apontemos a Jefu, para que em hum nicho

de que fe nao efquece a Madre acompanhaíTe a de S. Jofeph ,

Sor Barbara de S.Jacintho, que que eftava no Antecoro, adver-

eílando tolhida de hum acciden- tindo o imuito tempo ,
que o

te de ar , fem que valeíTem me- Santo ficava defacompanhado da

dicinas para que fe quer fe po- Imagem de outro
,

que tinha

zelTe em pé , ou podeíTe me- pela maô , e paíTava aos braços

nearfe , recorreo ao Santo
,
pe- da Senhora , e ao Prefepio to-

dio ,
que lhe pozeíTem na cella dos os Nataes , e em todas as

a fua Imagem, adonde defpois funçoens Sagradas, que a Igre-

de algum tempo
, ( obrigando-a jà nos reprefenta naquelles dias,

em todo com fupplicas , e de- Fez-fe a Imagem , e nem care-

voçoens ) amanheceo hum dia ceo de myfterio o fer o Artifi-

fãa, e defembaraçada , fahindo ce hum Manoel Qiiareíma, Ef-

pelo Mofteiro a publicar o fa- tatuario de fama , e homem de

vor do Santo , e confirmando-o boa vida , coílumado ( como
naõ fó em a verem difcorrer era fabido ) a confeíTar-fe , e

ligeira por toda a Cafa , mas commungar naquelle dia , em
fervindo defpois muitos annos que havia de applicar as maons
em as occupaçoens mais traba- a femelhante obra. Sahio a Ima-

Ihofas delia. gem , ainda que naõ muy per-

Tem também eíla Cafa em feita de matéria, inteira, e ma-

grande veneração huma Ima- ciça ; collocoufe no nicho á mao
gem do Senhor com a Cruz aos do Santo ; mas com o diíFabor

hombros , bufcada em grandes de algumas Religiofas, efpecial-

apertos , aílím fora , como den- mente da Prelada , que a viao

tro no Mofteiro, achando nelle fem aquella gentileza, que de-

a devoção , c fé dos neceílita- via reprefentar , e o achavao

dos prodigiofos , e favoráveis curto, e acanhado para chegar

eíreitos. Teftemunhaó delles bem á maõ do Santo. Acodia

( com conhecida, e larga expe- a eftes reparos a Madre Sor Bri-

riencia ) as Religiofas , e entre tes da Magdalena , Religiofa

ellas a Madre Sor Marianna de antiga, e de grande reputação

Nazareth, vendo-fe, fócomto- na Cafa, dizendo com graça

/ myf-



Livro fegundo Cap. XI. 269
myfteriofa , que delpois pare- te Gapella no mefmo Anteco-

ceo profética: Ora deixem o Me- ro , com capacidade, e largue-

7jim
,

ponhaÕ-no em feu lugar
;

za para as ineímas Imagens.

que fe nao be também affigurado ,
Alli fe vê ao preíenre a do Me-

elle fe fará ; e fe fica pequeno , nino , naõ ló avultada na efta-

elle crefcerd , fe quizer. Mas fi- tura , mas de fermofa , e alegre

cava tao curto , e via-fe tanto prefença , e alli fe lhe faz a

eíTa falta, que paravao as Re- fefta o primeiro dia do anno
,

ligiofas a dizer-lhe com devota e fe lhe continua até o da Epi-

confíança : Crefcey Senhor, Cref- fania , aífim pela veneração
,

cey y day a maô a vojfo pay. que tem grangeado efte viíivel,

Parece
, que fe agradava o e indubitável prodigio , como

Senhor da fupplica , e anciã de pelas muitas mercês
,
que as

luas efpofas
,

porque paíTados devotas experimcntaó a cada

alguns annos , fe começou a paíTo.

reparar o pouco, que diftavajá Au£loriza6 a verdade do que

a maõ do Menino da do Santo, temos efcrito Religiofas de opi-

Logo fe foy vendo a igualda- niaó
,
que vivem hoje , e virão

de , e proporção ; advertirão- coUocar a Imagem nova no feu

lhe nas opas curtas
,
paíTaraó a primeiro nicho. Todas por tra-

examinar-lhe as camiíinhas vio- diçaó , e pelo que vaó expe-

lentadas nos pulfos , as alparcas rimentando Ve-íe nas opas , e

apertadas nos pés , e fmgular- veftidos primeiros do Menino,
mente a huma Cruz de prata

,

e medefe com evidencia em hu-

que tmha na maó efquerda ( e ma Imagem do Evangelifta ,

lhe paífava a cabeça ) foy ven- que eftá no mefmo Antecoro

,

cendo de forte, que hoje fe lhe feita juntamente com a do Me-
vê abaixo da maó. Mas mayor nino , e taó indiíFerentes , e

prodigio foy eftarem as Reli- igualmente capazes , aílím no
gioias com tanta confiança, de tamanho, como no feitio

,
para

que o Menino crefceria
,
que os titulos, que lhe havia de dar

lem admiração lhe começavao a efcolha das Religiofas
,
que

â cortar opas mais compridas

,

fe deftinou efta para ler do
Icm fe valerem da medida das Evangelifta

, pela única diftin-

primeiras. Fez-fe mais patente çaõ de ter a boca como que fal-

o milagre
, porque allim avul- lava, eeftar indicando, (a juizo

tou a Imagem, que naó fofreo das devotas ) que proferia o
a primeira pianha

,
por peque- Evangelho : In principio erat

na , e de matéria menos pon- Verhiim , fendo conftante a pri-

derofa; lavroulhe outra de cva- meira igualdade delias duas

no cuberta de prata , e final- Imagens , no acanhado de hu-

mente, eftreitando-fe o nicho, ma fe vê o que tem avultado a

que tinha a capacidade , que outra. Defpcrtou efte prodigio

pedia a Imagem do Santo ( que a devoção da Gafa , leguio-fe

he fermofa, e encorpada ) veyo a ella a repetição ' de favores,

a naõ poder receber a do Me- que expcrimentao cada dia as

nino, defpois de o fazer alguns filhas delia , conhecendo no au-

annos com geito , e trabalho, gmento da Sagrada Imagem o

Lavrou-fclhe cuftofa, e decen- grande.de remédios , e íoccor-

ros



Illum

oportet

crefcere.

Joannis
5

V. ^o.

Crefcit

Chriílus

fecundu

<luod

paiiJatim

manifef-

tat feper

figna, &
miracula.

Theophi.
hic.

270 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos,
ros em feus mayores apertos, Eftas faô as circunftancias

como mimofas daquelle Sobe- dignas de advertência nas me-
rano Efpofo , de quem diíTe o morias delia , feguindo o efty-

feu Paraninfo: Qiie importava ^ lo do Padre Frey Luiz de Sou-

que crefcejfe ,
quando o dava a fa , Chronifta taõ indigno da

conhecer como remédio do género nota
, ( que lhe quiz pôr quem

humano. Entendendo fe efte au- nunca o poderia igualar ) como
gmenro dosíignaes, e milagres, digno da invejados que melhor
com que o Senhor fe havia de o fouberaó fer. Elle o foy com
fazer conhecido , e venerado tanta circunfpecçaô nas noticias

nas acclamaçoens, e fogeiçoens defta Gala
, ( fuccedendo-lhe o

do Mundo , como explicaô mefmo em todas
) que naô dei-

neíte lugar os Sagrados Inter- xou a minima de que houveíTe

pretes. Permittafe nos efta ac- ou tradição , ou memoria fegu-

commodaçaõ devota , quando ra. Sem duvida a achou de que
participa também da intelligen- neftes Clauftros eftava fepulta-

cia genuína. da a Infanta Dona Catharina

Aífim começou a crefcer a ( filha dos Reys Dom Duarte,
fé ao paíTo

,
que a avultar a e Dona Leonor ) porque cer-

Imagem ; os milagres ao paíTo , tamente nelles efteve recolhida,

que a avultar a fé ; dando-fe o Podia bem fer ,
que falecendo

Senhor a conhecer, e a venerar nelles, fe trasladaíFem feus of-

aílim nos linaes ,
que fe admira- fos para outro jazigo , de que

raó, eadmiraó cm fua Imagem, quer fazer credito o Éfcritor,

como nos prodigios
,
que expe- que cenfura efte lugar do nof-

rimentaõ cada hora os necellita- fo , dando-o a efta Infanta em
dos

,
que recorrem a ella. Pe- huma Gafa de fua Gongrega-

los annos de 65'5r. fuou a Sagra- çaô , e queixandofe do roubo,

da Imagem , examinando-o nao que fe fazia a ella em efte Real

fó as Religiofas , mas o Provin- depolito , íem advertir
,
que para

ciai defta Provincia o Meftre hum Mofteiro como o do Salva-

Frey Diniz de Laílcaftro , e of- dor , que he todo hum Sagrado

ficiaes cham.ados para o exame, Maufoléo de Santas, e venera-

de que fe fez huma memoria das cinzas, era ambição efcufa-

authentica, e fe guarda no Gar- da o querer, que o foíFe de of-

torio da Gafa. As mercês , e fos fecos de Infantas. Os Ghro-

favores com que nella , e fora niftas apontao tudo, e o noífo

delia fe defempenha a Imagem tinha tanto em que occupar a

Sagrada com quem a bufca , e penna ,
que a naó obrigallo a

venera , tem íido tantos , e va6 ley da memoria
,
que achara 9

fendo taó continuados, que fe- nunca o deteria aquella adver-

tia cançar em larga efcritura , tencia. Eu a naó fiz aqui para

havendo fempre de fobejar af- defender em tao leve matéria

fumpto para ella. Baftem os hum taõ grande Chronifta , tal-

mefmos remediados para pa- vez por entender
,
que fó pen-

droens vivos
,
quando o mefmo na , que podeífe voar fobre os

Senhor os vay , e irá cada dia feus efcritos , lhe poderia dei-

multiplicando, para gloria fua, xar cahir hum borrão nelles.

fir conlolaçaô defta Gafa,

^'^ci CAPI-
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pátria. Seguiofe nefta Madre

CAPITULO XII. ao l>o«» génio o bom enfínoj

, T v; hum , e outro a trouxeraó a

Das Madres Sor Ignez de S, Ja- efta Gafa , capacitando-fe tan-

dntbo , Sor Maria do Bautif- to no grande exemplo , que

mo , Sor Magdalena do Sepul- achou nella, que já o dava , e

chro , Sor Ifabel das Chagas ,
ainda o aprendia. Tinha hum

Sor Ifabel de S. João ^ do Mof- Tmgular affefto com a Senhora

tetro de Jefus de Aveiro, com o titulo do Carmo. Eften-

dia-fe a feus filhos , focorrendo
Mofteíro a

gijj^ corre ligeiro o tem- a algumas neceílidades da Cafa,

% Ami- XjL po 5 quê brevemente de- que delles ha na Villa. Parecia

fo, íengana a quem naô acautelan- milagre em fuás poucas poíTes

,

do-fe contra fua velocidade , mas naô ie alarga amenos hum
lhe naõ vay obfervando os voos defejo também occupado, favo-

no mefmo inftante de paíTados, recido da diligencia , e da in-

fando fó da memoria as nota- duftria. Exadla na obfervancia

bilidades, que vay perdendo de das Conftituiçoens , lhe ajunta-

vifta , mal defamparadas do def- va particulares exercicios peni-

cuido ,
quando já íepultadas do tentes

,
grande recolhimento

,

efquecimento. Cada hora o moí- e oraçaõ
,
que parecia fua vida

tra a experiência 5 e ©provamos a melma obfervancia animada,

agora nas memorias defta Cafa Efte nome íe grangeou , e tam
de Jefus de Aveiro

,
que efpe- bem recebido de todas as da

lho da obfervancia nefta Pro- Cafa
,

que nao houve mayor

vincia , nos vem a deixar por magoa para toda ella , que o

efpaço de vinte e hum annos ameaço de perderem fua com-

íem a noticia das filhas da fua panhia
,
porque cahindo de gra-

refórma ,
que naô he poílivel ve doença, diíTe logo, que in-

faltaíTem ; mas faltou a cautela fallivelmente morria,

de naó as deixar paíTar fem ai- Apertou-a hum accidente em
gum reparo para a lembrança , huma noite. EraÓ duas horas ,

ficando-nos o único recurfo da íahiaó as Relígiofas de Mati-

que achamos viva cm algumas nas. ( obfervancia
,

que nunca
Religiofas , em que os annos afrouxou nefta Caía ) Tinha-íe

a naó tem já com aquelle vigor, anticipada a enferma em rece-

c advertência
, que pedem in- ber o Viatico , como a que ef-

formaçoens individuaes , em que tava certa de que fe chegava a

perdemos mais largos aíTumptos jornada ; e perguntando-lhe ago-

para efta efcritura , como gran- ra íe queria a Unção , refpon-

de parte de luas glorias efta deo
, que naó eraõ horas para

Cafa. inquietar os Religiofos ; que
Foy huma das filhas , que ella teria cuidado

, quando foíFe

^ ^^ lhas grangeou , a Madre Sor precifo. Soavaô as cinco da ma-

ãe S.Ja- Ií?nez de S. Jacintho , filha de nhãa , e chamando a Prelada ,

cintho. Diogo de Albuquerque , e de lhe pedio
, que mandaíFe entrar

Dona Guiomar da Rocha ^ o ConfeíFor
,

porque aquella

gente nobililfima , como bem era fua ultima hora. Aífim foy

conhecida em Coimbra fua ungida , aíliftindo aquella acça6

fâgra-
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íagrada com tanto focego , e que fe edificar
,
que de que a

advertência , como fe antes a advertir. Adiantou-felhe a ca-

ajudara
,

que recebera. Acha- pacidade aos annos , e come-

vaíe á fua cabeceira a Madre Sor çaraô a importunalla para que

Ifabel das Chagas ( Religiofa aceitaíTe o cargo de Prioreza.

de grande vida, e de fua con- Naô ignorava , que também
fiança ) havia concerto entre nefte podia fer eícrava , mas
ambas, que a que faleceíTe pri- achava-fe taõ eílranha com a fu-

meiro, declararia á outra o que perioridade
, que até lha fazia

fe paíTáva .naquella tremenda intratável o nome. Inílaraó as

Jiora; e lembrando lhe agora Sor Religiofas, recorrerão a paren-

Xíaí?el o contrato , levantando a tcs, entrarão finalmente os Pre-

enferma as maons , e os olhos lados com a ultima inftancia ,

ao Ceo , diíTe com voz clara, allegou razoens , e fupplicas,

e /compungida : Mifericordias que fe anticiparaõ a lulpender

I^àmlm in^aternum cantaboi Co- as temidas vozes da obedien-

nio fe diíFera.: Já entoarey éter- cia; fem efta trabalhou de bal-

namente navljia do Senhor as ml- de a induftria , nada a tirou do
ferkoràias , que uf)u com minha canto da fua cella , donde a al-

alma\ e aílim paíTau felizmente cançou a morte, ( taõ defpida

a dar principio ao que promet- de tudo o aqne dá valor a ter-

tia. ra ) que lhe naô tirou mais que
• Siga as memorias, como Te- a vida, que O: Ceo melhorou

guio os paíTos da Madre Sor em fua alma
, permittindo al-

Ignez , fua fobrinha a Madre gims finaes da bemaventurança
Sor Ma- Sor Maria do Bautifmo, ainda delia ; noticia , que ha muitos

^Bautií'
^'^^ ^'"'^•'s ^ morte de huma, e annos fe conferva nas tradiçoens

ffiQ, outra fe paíTou largo tempo
,

deita Cafa.

mas dê efte lugar a conhecerfe Com igual reputação viveo '.

a união da virtude, para gloria nella a Madre Sor Magdalena Sor MaA
do parentcfco , e do langue, do Sepulchro

,
grangeada com Ys"^í *

Foy a Madre Sor Maria nobre hum grande zelo da obfervan- chrof
*^

por nafcimento , mas illuftrada cia , de que fua vida era a mais

do Ceo , que a trouxe a eíla efiicaz advertência. DevotiíUma
Cafa, conheceo tanto, quenao da Senhora com o titulo da Vi-

havia mais nobreza, que o aba- lítaçaõ , era na ína Capella

timento , que nem as muitas ( que eftá no Claufiro ) a fua

prendas de que era dotada, lhe mayor aíííftencia , nas horas
,

fomentarão hum penfamentode que lhe fobejavaõ do Coro, e
eftimaçaó própria. Com as fer- exercício quotidiano

, porque
ventes mais humildes a achavao naõ as podia haver para ella de
íervindo a Cafa , entre as mais mayor defcanço , nem mayor
pobres a reparavaó pelo pobre gofto. Aceava , e concertava a

trato de fua peífoa. Seguia- fe Capella , veftia , e ornava a
facilmente á fua humildade hu- Imagem da Senhora em os feus

ma obediência fogeitiíEma , a- dias mais feftivos , e feita eíta

braçando aífim as leys das Conf- diligencia , fe lançava por ter-

tituiçoens, que antes tinhaô as ra
, pedindo-lhe perdaó dopou-

Preladas, e as mais auíleras de co, e mal , que a fervia. Ufo
foy
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foy efte inviolável de toda fua lhas defta Cafa a Madre Sor

vida, que foy larga ; e chega- Ifabel de S. João , que entran- ^^ -^

do o fim delia , ( fem prece-

der achaque , ou doença ) era

em dia feftivo , entrou a Ma-
dre Sor Magdalena de madru-
gada a compor a fua Senhora;

e feita oração , ataviada a fa-

grada Imagem , fe lançou por

terra, como coftumava, no chão

da Capella. Tinhaõ-na feguido

com recato , e fegredo algumas
Religiofas

,
que goftofas , e edi-

ficadas, coftumavaô ver aquelle

efpedlaculo ; mas advertindo a-

gora
, que a boa Madre fe naó

, ,
'
que cuu ^ii-

i,,i ^-,s.
do de tenros annos nella , deu joaã.

logo indícios de que a merece-

ria. Aflim era obediente , aíTim

humilde, aííim penitente, aílím

devota ! Foraó avultando com
os annos eftas virtudes até o
difficil grão de perfeitas , em
que continuou fua vida , fem
mais lembrança nella

,
que a

única attençaõ ao Senhor
,
que

a efcolhera efpofa. Foy promef-

fa ,
que lhe tornou a ratificar

no mefmo dia em que profef-

fou ; porque acabada aquella fa-

levantava da vénia
,
por efpaço grada função

,
( levando para tef-

de huma
ella

hora , fe chegarão a

e a acharão fem vida

temunhas" a duas Religiofas )

, fe foy ao Coro , e pondo os
conjeélurando com igual con- joelhos em terra , levantadas
folaçaõ

,
que fentimento , com as maons, e os olhos aoSantif-

a larga experiência de qual ella fimo Sacramento, que venerava
Senhora fe- no Sacrário , diífe :* Meu Senhor^era, que a mefma

lia fervida de melhorar naquel-

la hora de gala aquella alma
ditofa

, pelas que em fua vida

lhe dera , e com que tao devo-
tamente a veftira , e ornara.

Naõforaõ menos dignos de
memoria os extremos de devo-
ção , com que a Madre Sor Ifa-

bel das Chagas coroou o incul-

pável de fua vida. Foy eíla de
tanta reforma , e obfervancia

,

que lhe grangeou a efta Madre
na Cafa , e tradição

,
que ain-

da dura nella , o nome de rnu-

Iher fanta. Grande argumento
da larga matéria, que nos rou-

bou o tempo , e o defcuido a

cfta -efcritura , ver o nonie de

fanta como anthonomafia em
huma Cafa , em que nunca fal-

tarão efpiritos reconhecidos a-

crédores delle , e delia 1 Mas
nao ficou mais individual me-

moria , nem efta era digna de

deixada.

Soube mereccila entre as fí-

Part. IV.

e meu Efpofo , de novo ratifico o

voto
y
que acabo de fazer , e vos

prometto , que naÕ haja creatura^

que me divirta da fé^ que vos

devo de efpofa, Aflim o cumprio,

t com faô grande anciã ( mof-
trada bem nas grandes pontua-

lidades de Religiofa ) de paíTar

a thalamo mais feguro, que fo-

brevirido-lhe huma doença , aos

vinte e trez annos de íua ida-

de
, ( que a ameaçou de mor-

te )
pedio com inílancias

, que
logo a facramentaíTem , e un-

giílem , como quem fe alvoro-

çava para a fua ultima ventura.

Faziaô fuás prendas mais defc-

jada fua vida ; levarão- lhe as

Religiofas huma Imagem mila-

grofa da Senhora, e aconíelhan-

do-a
, que lhe pediíFe faude ,

refpondco : Para que quero ei£>

faude

verme

Mas

fe toda. a minha oiicia h&

no Ceo com ejla Senhora l

facantem-me alguma cou

do feu agrado , em quanto eíTa

Mm fcli-
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felicidade naó chega; e entoan- to, recorreo o pay a hum em-

baraço, mais que de coníldera-

do , de teimofo , que foy vir,

e trazer a efta Cafa de Aveiro
o dote para fua filha , deixalla

do lhe os Hymnos de NoíTa Se-

nhora, eípirou taô placidamen-

te, como íe adormecera áquel-

la fagradá harmonia.

aceita a votos , e voltar para

CAPITULO xiir.
Coimbra, em que tinha fua ca-

fa. Mas affim fe achou nella ar-

Das Madres Sor Maria de > e^T^o ^° '*"' ""
fto ^^Ío

'

fus ,
Sor Filippa de Noronha,

^
^^^P

j^ fàalJlulhir novo^c^
Sor Momcade Santo Agoftmho,

f^^^„^„ ^ j^ ^^- ^^^j^j^^^ ^^„.
Sor Anua Nataha , Sor Cam,-

^^^^^^^^^^ „,g ,„if.
la Bautijia'^ e de trez Irmãas

^

que deixarão nome de virtude
,

todas da mefma Cafa de Aveiro,

s
Em duvida quiz o Efpofo

callas deu logo palavra em no-

me da filha
,
propondolhe def-

pois os intereíFes
, que o obri-

gavaõ áquella mudança.
Eftava Sor Maria já certa

das almas deíempenhar nef- de nao fazella daquella vida ,

ta Gafa de Aveiro, a quem deu que feu pay lhe dera primeiro

o feu nome , as qualidades at- fem goílo , e o Ceo lhe enfinara

traâ:ivas delíe , como o tefte- a abraçar como o mais feguro;

munhou a alma pura ,
quando aíFuftoufe á nova propofta, mas

vendo-o exhalar fragrâncias , at- tornando em fi , e diílimulando

trahia a fi as caftas, e innocen- o feu propofito, começou a dif-

tes Pombas
,
que o feguíaõ nao por vagares , logo a defperfua-

fó namoradas , mas extremofas; dir aos pays com razoens , com
porque acabamos de efcrever de meiguices

,
que infrudluofas a

huma efpofa
,.
que por chegar ouvidos cerrados ( e vendo o

aos. braços deíle Efpofo
,

p.er^ como o eftavaô os caminhos de

deo golloramente a vida , e feus fantos propofitos ) appel-

paflamos a outra
, que defpre- lou á ultima refoluçaõ , e lhe

zou tudo ò. que preza a vida , diíTe, fimill^antes palavras: Por

por ter dado a Jefu Ghrilto pa- certo ^ Senhores
^
que bem devieis

lavra de efpoía. Foy eíla a Ma- jd por os olhos nas difpofiçoens

dre Sor Maria de Jefus , ( no- do Ceo
^
pois experimentajles

^
que

me que ef:olheo, para que. en- asnda contra vojfo gojlo , me /a-

tendeífe o Mundo, que já naó vajles a entrar pelas portas San-

era fua , e de quem era ) que tas de Jefus de Aveiro, Nao po-

filha de pays ricos, e honrados, deis duvidar , que fô do Ceo j^ra

começou em feus primeiros an- o acerto
,
porque na terra fárje

nos a fer emprego de muitas difpunha o contrario ; e eu efiou

diligencias , que bufcavaó em fua certa que
, fe o Ceo o difpoz prf-

maõ fazenda, e fermofura, do- meiro fem o Vojfo gojio , o cen»

tes ,
que naó fó fazem bemquif- cluird agora , ainda pondo vós o

to , mas invejado o matrimonio, embaraço. Quem como eu conhece

Mas fendo diverfos os empe- jd os rifcos ,
que fe feguem , e

nhos de feus pays
,

querendo acompanhaÕ aos do Mundo , vede

cada hum eíFeituallo a feu gof- Je abraçará hum eftado ^ em que nao

^ú-.. •

. fó
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fó me poupo aos rifcos , mas vou fua vida , e ella applicado ao
em feguro alcance dos verdadeiros ornato, e decência do culto Di-
lucros. Quem mereceo ao Ceo ode vino , difpondo-a com tal go-
fe deftmar para efpofa de Chrtjlo

, verno , como moftraõ ainda ho-
como ha de rejolverfe d mudança^ je as melhores alfayas da Sa-
donde hâ impojivel ^ que a convi- chriftia, e da CapellâdeS. Joaò
de a melhora ? Dejle conhecimento Bautifta , de que era devota.
nafce a minha refoliiçaõ\ e quan- A efta voluntária pobreza
to elle tem de apijlado , terá ella ajuntava huma rara humildade

,

de confiante, naícida do conceito
, que fem-

Com limilhantes razoens fe pre formava do nada , que era.

efcufava Sor Maria ás que in- Mollrou^o bem
,
quando queren-

tentavaó dobralla , e pcrfuadil- do, e reíolvendo fe hum irmão
la ; continuoíe incançavel bata- feu a deixar o Mundo , e reco-

ria , encontrando-a fempre com Iher-fe aos fantos Clauftros da
huma taõ varonil , e deftemida Companhia de Jeíus , quiz con-

conítancia
, que exafperado o tratar com o íeu Mofteiro , com-

pay , rompera em algum deía- prando-lhe por grande preço
tino , a naó fe interpor o ref- huma Capella , e dotalla com
peito dos parentes , de que acon- a mefma largueza , deputando-a
íeihado já ( ou do feu defen- para jazigo , a que logo queria
gano ) fe refolveo a trazer a fi- trasladar os oíTos de íeus pays»

lha a efta Cafa, ( em que logo Oppozfe Sor Maria a efta refo-

veftio o habito ) e defpois lhe luçaõ, advertindo a feu irmaô^
veyo aífiftir áprofiífao, mas com que feus pays naó neceflitavao

hum dcfagrado taô inteiro , e de jazigo taó audtorizado
^ que

taô defabrido
, que nem a quiz a Igreja , donde defcançavaõ

,

ver , nem fallar \ o que Sor Ma- lhe baftava para jazigo
,
porque

ria já nova , e fuperiormente nao era a fua qualidade para
reproduzida, avaliou por mimo aquelle eftrondo. Seguio-íe a
da Providencia, que aílim a dif- efte conhecimento o com que
punha para os defprezos de efperou a morte, tam bem af-

Tudo da vida. Era a fua tao auf- fombrada
, que antes pareceo

terá
, que baftava fua prefença tranfito , que termo,

para compor quem avia, e nem Teve as mefmas circunftan-

íe atrever palavra menos decen- cias a das Madres Sor Filippa
SorFiíip.

te diantedella. Noexercicio das de Noronha , de illuftre nafci- padeNo-

Conftituiçoens, e Regra obfer- mento, e Sor Mónica de Santo rovhay e

vantiílíma; no da oração perpe- Agoftinho, irmáa do Duque de ^/^^^^'
tua,deque fefeguiafernoCoro Aveiro Dom Ray mundo. Foy Santo

toda fua aíHftencia, e cafo gran- a vida de ambas huma eftampa Aç^ojii»

de o que a tirava delle. Tao da humildade
, porque vivendo ^^^'

pobre de elpirito , que poden- entre quem as conhecia , ló ei-

do por morte de feus pays re- las viviaó como fe fe defconhe-

colher hnma grande herança , ceraó. Entre as ferventes da

tudo deixou, e difpoz fe repar- Cafa as viaó occupadas no mais

tiíFe entre parentes, e pobres , humilde, e abatido ferviço del-

ficanJo-lhe fó huma moderada la, fem admittir defcanço. Le-

ten;i, que lhe tinhaò feito em yava-lhes o tempo delle o aceyo,

Part. IV. Mm \x c
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e^conccrto das Capcllas ,
que da penitencia

,
que os cilicios

ha no Mofteiro , como das Ima- lhe defcompozeraó , e tirarão

gens delias. Tinha a Madre de feu lugar os oílos , que as

Sor Mónica grande devoção com difciplinas lhe deixarão defcu-

a de hum Senhor crucificado , bertos. Aílím vivia morta ^
quan-

que eftá no Coro , e defvelo do veyo a acabar a vida ; mas
tanto , como gafto na limpeza 9

alUm acabou a vida como quem
e vigilância de huma alampada começava a ver os prémios da
fempre acceza. Diante defte Se- que mortificara.

nhor gaftava a mayor parte do Naó o fez menos a Madre Sor Ca.

dia, fendo raro outro qualquer Sor Camila Bautifta
,

porque ^^^^ .n

commercio, que lhe levaífe hu- nem os achaques, efpecial ode -^^"^v^^'

ma hora. A Madre Sor Filip- hum cancro
, ( que lhe durou

pa devotiííGma da Imagem de fete annos ) a faziaó afrouxar

S. Jofeph ,
que eftá no Coro de- no rigor da Religião , e peni-

baixo , vendeo tudo o que ti- tentes exercícios , fem que rom-
nha

,
para lhe ornar a Capella, peíTe o feu fofrimento em outro

em que era continua Mercieira, defafogo mais, que o de hum
occupaçao de que fó a tirou o gemido , em que fe lhe ouvia :

cargo de Prioreza
, que teve Meu Jefu valeime , ainda quefey^

duas vezes , e de que fogio mui- qtie mayores tormentos merecem

tas , porque foy fua vida dila- meus peccados ! Foy fua vida hu-

tada, como fua morte humevi- ma doença continuada, em que
dente premio de fua vida, naó lentamente fe confumia ; aílim

menos ,
que a de Sor Mónica

,

chegou martyr ao fim delia ; e
feguida a huma incrível tole- eftando já facramentada

,
pedio

rancia de dores de hum can- ásReligiofas, achando-fejá fem
cro , que foy o dilatado purga- forças

, que naquella hora
,
que

tório , de que paíFou ao eterno lhe reííava , a ajudaíFem a fatis-

defcanço. fazer a reza daquelle dia; ere-
Soube também merecello a zou todo o Oíficio Divino

,
por-

Sor Anm Madre Sor Anna Natália , como que naó pareceíFe mais precifo
Natália,

^ ^^j^ corria a bufcallo , defpi- o pagar a divida de humana
,

da de todos os embaraços com que a de Religiofa; e pagou a

que coftuma prender o Mundo primeira , como o promettia o
a quem ainda no deferto de hum cuidado , com que íatisfizera a

Mofteiro fazem carga as alfayas fegunda,

do Egypto. Eraô as defta Ma- Coroem efte Capitulo trez

dre duas túnicas , ou dous po- irmaas
,
que nao deraó menos

bres hábitos de groífa eftame- credito a efte Mofteiro. Foraó ^^ ^^-

nha ; o leito hum enxergão, e ellas a Madre Dona Brites de ^^^Lp^']

huma manta , fobrado agafalho Sottomayor , Dona Ifabel de Ta SottoJ.

para quem nunca recorreo ael- Padilha, e Dona Magdalena de mayor ^

le, aífirmando Religiofas, que Vaíconcellos , taô igualmente ^^".^

tinhao delia experiência ,
que fe obfervantes, e reformadas, co- Padilha

naó deitou nunca ; encoftada

,

mo fe o fangue enfinara ao ef- e Dona
'

e por breve efpaço tomava ai- pirito a repartir-íe em todas ;
Magda^

gum defcanço. Taô efcaífo o mas naô efqueceremos o em i?^^^^

dava ao corpo com os rigores que le moftravaó fmgularizadas. JuosT
Pare-
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Parece,, que o foy a Madre Sor dofos colloquios , defpedindo-^

Brites na avaliação do Ceo , fe delia com os olhos do cor-
' porque havendo duvidas na Ca- po, paflbti a contemplalla eter-

fa fobre a eleição de Priore- namente com os do efpirito.

za , e fendo ainda fua idade Seguia os mefmos paíTos a

muy improporcionada a efte no- fegunda irmáa a Madre Sor lia-

me, fe reprefentou a huma Re- bel, aventajando-fe na devoção
ligiofa de efpirito, (eftandoto- ardentiífima com NoíTo Patriar-

das na oração do Coro ) que cha S. Domingos. Lavroulhe
entrando por elle NoíFo Padre na Enfermaria huma Capella j

S. Domingos , fe chegava a Sor nella alUftia continuamente todo
Brites, e lhe punha nas maons o tempo

, que lhe>deixavaó as

as chaves do Moíleiro. Soube- obrigaçoens da Communidade.
fe defpois eíla vifaô pelo Con- Era fua humildade extremofa,
felTor da Cafa, naó o nome de e nada pedia ao Santo Patriar-

quem a tivera, e favoreceo-a o cha com tanta inftancia , como
lucceíTo, para defenganar a du- que a livraíFe da occupaçaó de
vida, porque no mefmo dia de Prelada , petição mal efcutada

voz, e acciamaçaó commua fa- das Religiofas
,

que viaó nella

hio á Madre Sor Brites eleita as capacidades para que devia
em Prioreza, occupaçaõ, que a olhar o acerto , e conveniência
voto do Mundo cahiria melhor da Cafa ; aífim valeo pouco a fua

em mais annos
,
que naó falta- repugi)ancia ; fahio eleita em

vaó na Cafa , em que os pou- Prioreza* Chegoulhe brevemen-
cos de Sor Brites , fe bem já te a confirmação do Prelado,

avultavaô para o exemplo , ain- Daó lhe efta noticia , fahe da
da nao para o cargo. cella , bufca o Altar de S. Do-

Foy o feu governo como o raingos , lança-fe por terra dian-

promettia a fua eleição , e no te delle ,' e fem mais vozes

,

fim do tricnnio a quizeraò repe- que as mudas , e impetuofas,
tir as fubditas , inteiradas do das lagrimas , lhe lembra a fua
que perdiaõ , mas fem eíFeito, antiga fupplica

, propondo-lhe
porque o feu génio , mais bem a grande luta em que entravaÔ
achado no retiro, eíieve naó fó a fua humildade , e a fua obe-
íurdo a oíFertas, mas inflexivel diencia. PaíFava o tempo, nao
a diligencias. Devotiíííma da ceifava o pranto ; levaôna como
Senhora do Rofario , lhe fabri- fepultada nelle compaífiveis as

cou a fua Capella á cufta tanto fubditas para a cella , adonde
de difpendios, como de conftan- em breves dias, fem fe lhe def-

cias a contradiçoens , e embara- cobrir outra coufa , mais que
ços, que em vez de esfriarem hum mortal desfalecimento

(
que

o feu zelo , vieraò a defcobrir fe lhe feguioáquella pena) per-

a fua prudência. Continuando deo a vida com penitentes de-
nefte fervor , e exercidos de de- moftraçoens , mas alegre , e con-
vota, como nos de quem fora íbiada ( aílim o teftemunhou na
filha efcolhida , a alcançou a ultima hora ) de nao ter paíFa-

morre. Pe iio
, que lhe trou- do do eftado de fubdita.

xeíTem a Senhora do Rofario, Naõ acabou com menos fe-

e delpois de penitentes , e pie- iicidade a terceira irmãa a Ma-
dre
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die Sor Magdalenâ >
que fale- Paula de S. Jeronymo tanto na 5-^^ P^íí-

cendr) hum retrato da pacien- madrugada «de fua vida
,
que ía de S,

cia , da conftartcia 9 e da con* naÔ contava mais que cinco an- J^^^^y^

formidade , com que tolerou nos , mas já taõ enfmados a fa-

crueis achaques toda fua vida, ber merecer o nome defina ef-

( em que nem elles lhe afrou- pofa
, que naô havia acçaõ de

<> „ ^^CA.^^^ \ ^^ nk-.vn. virtude heróica , a que fe nao
animaífe , e fe quer com o de-

íejo, quando a idade lhe emba-
raçava o exercício. Nas da hu-

TaraÔ a reforma ) ao abrirfe

muitos annos defpois de fua

morte fua fepultura , fe achou

inteiro , e incorrupto feu cor

po , como fe por defpojo de taó mildade voava , fem ter mayor
bem fofridos achaques , e con- gofto

,
que verfe occupada nas

tinuas dores , lhe reconhecera oíEcinas donde via mais traba-

a terra immunidades. Foyfem- lho, e mais abatimento, edifi-

pre todo , e o mayor emprego cando , e compungindo muitas

deftas venturofas irmáas a ora- vezes o ver aquelles tenros an-

çao, acompanhada de lagrimas nos tomando fobre os hombros
penitentes , e compungidas

; ( que o naó eraó menos ) peza-

com ellas regarão no defterro dos feixes de lenha para fervi-

da obfervancia as flores com ço da cofinha , occupaçaò das~
mais modernas Religiofas da
Cafa , humilde , e penofa , mas
ennobrecida muitos annos antes

que fe coroarão na Pátria.

CAPITULO XIV.

Das Madres Sor Paula de S. Je-

ronymo , Sor Ifahel da Vifita

rto , Sor Maria Magdalena ,

Sor Catharina dos Anjos y da

mefma Cafa de Aveiro,

por quem fabia , e melhor en-

tendeo quanto pezava mais na
cabeça huma Coroa

, que nos

çaS y Sor Filippa do Efpirito hombros hum feixe de lenha.

Santo , Sor Marianna do Rofa- a Santa Princeza Sor Joanna ,

gloria , e faudade immortal def-

ta Glaufura.

Naó tiverao menos exem-
plar os efpiritos , que defpois

NEm fempre pareceo íofri- abraçarão nella efte género de

do o amor daquellas ef- vida. Apuroufe a de Sor Pau-

poías
, que fouberaô empregai- la , defpois de profeíTa , com

Meiia lo no melhor Efpofo. Nem fem- os efmeros
, que o prometterao

noaecla- p^e efperaraõ , que lhes bateífe em Noviça, fem bailarem afuf-

Sus eft-
^ poJfta

,
paíFados os vagares do pendella na velocidade , com

ecce fpó dia , e ainda dilatando-fe nas que pizava o caminho da peni-

íusvenú. horas da noite; mas houve mui- tencia , as graves doenças
, que

tas
, que madrugarão a bufcal- por efpaço de vinte annos fo-

lo no thalamo , ainda que para raõ feu purgatório , e a viva

as vodas pareceífe anticipado o fornalha , em que fe purificou

tempo, porque quizeraô adian- íeu fofri mento , fem fe lhe ef-

tar na efcolha aquella ventura^ cutar mais defafogo, que a pa-

que as outras merecerão com a ciente voz com que dava a Dcos
efperança. SucceíFo foy muitas graças de a reduzir a hum eíta-

vezes repetido nefta Cafa , a do , em que via
, que ellava mc-

que fe recolheo a Madre Sor recendo. Ganjaraõ os achaques,

mas

Lucse.
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mas na6 a maô da penitencia, rentefcos com a MadreSor Paur

com que fe apertarão mais os la , irmãa no fangue , e irmãa

cilicios , fe amiudarão mais as na virtude. Foy bem conheci-

dilciplinas , acompanhadas de da a deíla Madre , defempenhan-

continuos jejuns , muitos de do em largas experiências o
pao , e agoa , Matinas de meya grande conceito , com que en-

noite , e fem defcançar antes trará por eftes fantos Ciauftros

delias , deívelo na oração ,
que a entregar ao verdadeiro Efpo*

tinha diante de huma Imagem ío , defpois da fua alma , huma
de NoíTa Senhora

,
que eftá no rara formofura

,
que a furto de

' Dormitório , a que tinha fingu- feus pays
, ( que a deítinavaõ a

lar aíFefto. Com efta vida con- efpofos da terra ) livrou neíla

tinuou até a idade de oitenta e Claufura , da commua penfao

quatro annos , efquiva , e eftra- de mal empregada. a

nha a todo o commercio huma- A efta refoluçao fe feguia

no
, por dar mais largas ao Di- igual vida , e hum tal efqueci-

vino , caufa
,
que defpois de fua mento da que deixara

,
que nun-

grande humildade a fez recufar ca mais fallou , nem foy vifta

muitas vezes a occupaçaô de de peíFoa de fora , fendo fua

Prelada com conftancia , e in- vida dilatada. Acabou com hu-

teireza. Aífaltou-a finalmente a ma morte , que foy o mayor
morte em hum accidente , mas teftemunho

,
que podia ter fua

naõ a intimidou oaífalto, como vida. Ficou delia huma memo-
a que nunca fe defcuidara do ria digna de confervada

, para

ultimo. Deu-lhe lugar para re- argumento de fua modeftia , e

ceber com pias demonftraçoens compoftura , e do conceito
, que

os Sacramentos , e acabou tao fazia de fua belleza , amorta-

defafombrada , como quem a- Ihada em hum véo , e cadáver

prendera a morrer toda fua vi^ daquella Claufura. O fucceífo

da. fera boa prova. ;: :;

Sor I/ã' Tal foy a da Madre Sór Ifa- Entrou por força a ViUa de
^Ida bel da Vifitaçaô , irmãa da Ma- Aveiro o Príncipe Dom Anto-

raff^' ^^^ Sor Paula
, que pareceo , nio

, ( filho do Infante Dom
que também a virtude fepropa* Luiz ) acclamado Rey de Por-

gava com o fangue; e fem du- tugal, e já agora refiftido nefta

vida ainda que a graça
, que he Villa como roto , e vencido

,

a raiz de todas as virtudes , le- antes das infames aftucias , que

jahuma foberana natureza, (cor das armas do Duque de Alva,

mo participação da Divina ) e que governava o partido de

aíllm muy diftinta da que os Caftella, e tinha confeguido a-

pays communicaõ aos filhos, e quella grande vitoria de entrar

entre fi confervao os irmaons, por Lisboa defamparada dos

como filhos do mefmo pay , veyo bons Portuguezes , e vendida

a dizer a Sabedoria Increada: por melhores traidores. Entrou
Quf dç arvore fanta também eraã o Principe no Moíleiro ; fe-

fantos os ramos , como fe diíTe- ria naõ fó a honrar aquella Ca-

ra
,

que também a virtude fe fa, mas a vifitar a fepultura da

iropagava. Aííim achamos na Santa Princeza Joanna , coníasi-

Tadre Sor Ifabel eftes dous pa- guinea íua , e herdeira que fo-

ra

prc

Mi
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ra da Coroa, que elle fe fegu- balho de Meftra de Noviças com
rava. Sentado no Coro , lhe o lucro de a ver avultada , e o
vieraô a beijar a maô as Reli- culto Divino com aquella per-

gioías, entre ellas a Madre Sor feiçaõ
, e decência ,

que enten-

Ilabel; c reparando o Principe dia , e meditava o feu zelo.

na perfeição da mao, que buí- Efte a poz duas vezes no lugar

cava a fua para beijalla, infe- dePrioreza, que continuara to-

rindo a belleza
,
que occultava da a vida , fe a naó eítimara

o véo
,

pcdio á Prelada man- antes para merecer com a obe-

daífe defcobrir aquella Religio- diencia, ganhando mais tempo
la. Atalhou-o, efcufando-fe Sor para exercicios penitentes , e
Ifabel 5 e para fatisfazer á inf- devoçoens particulares. Eraôas
tancia , refpondeo com modef- fuás principaes o Santiífimo Sa-

tia , e inteireza : Senhor , naÕ cramento , a Senhora do Rofa-
eftranbe Vojfa Alteza a rejijien- rio, os nove Coros dos Anjos

,

cia
;

que eu valho-me dos privi- as Onze mil Virgens, eoApof-
legios

, que me deu ejla venturofa tolo S. Simaó
^

gaitando com
mortalha. A^s efpofas do Rey do fuás Capellas , aceyos , e orna-

,

Ceo naÕ he decente ferem vlftas , tos de fuás Imagens o que ti-

nem ainda das Magejiades da ter- nha , e o que agenciava , com
ra» E que -tem, de que j adiar- tanto gofto, como quem enten-

fe já agora os Chroniftas da dia os grandes avanços daquel-

Gentilidade com as aufterida- Je contrato,

des das fuás Veftaes , fomenta-» Ameaçou ruina hum Dor-
das mais da vangloria

,
que da mitorio no ultimo anno dos em

modeília ? Quanto mayor in- que foy Prelada , e fe achava

teireza os podia admirar nos íem poíTes para acodir á ruina.

efpiritos verdadeiramente caftos, Vai-le ao Altar da fua Senhora

prevenidos , e acautelados até do Rofario ,
proftra-fe diante

contra a lifonja dos olhos húma- delia , e pede-lhe
, que fuftente

nos , e ainda dos que a Magef- aquelías paredes em quanto naõ
tade faz appetecidos ? Mas ilfo elegem Prelada nova

, que ella

tây de eípiritos purificados a lhe fazia voto de rezar todos

aíliftencias de immortal fogo, os dias diante do feu Altar o
aos que a pezar de defvelo hu- feu Cântico grão. Hoje fe con-

mano o chorarão tantas vezes tinua na Cafa o defempenho
extinfto. Allim zelava Sor Ifa- deíla promeffa, entaÕ taõ acei-

bel os privilégios de efpofa, e ta á Senhora, que paíTando pei-

allim os merecia a fua pureza , to de hum anno
,
que fe nao

como os zelava a fua cautela. pode acodir; ao Dormitório
,

" Naô ficou inferior a eftas vindo os oificiaes ao reparo
,

duas irmãas outra Religiofa , avaliarão por milagre o ter-fe

fobrinha de ambas. Foy efta a fuftentado tanto tempo. Chc-

U Jdo
^^^^^ ^^^ Filippa do Efpirito gou o da morte de Sor Filippa

Eípirito Santo, que recolhida nella Ca- em huma doença breve, mas
Santo, la de idade de féis annos , e taó rigorofa , como ultima

;
qui-

Vivcndo nella fetenta e oito , zeraó recorrer a remédios , re-

foy huma columna viva da fua quereo, que lhe dcíTem os Sa-

obfervancia; facnficada ao tra- eramentos , que eraô os da al-

' ^ ma.
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ma
,
que ella fó queria , e que zia documentos para as diípo-

llie deixaírem«acabar a vida com liçoens delia. Adiantou o jejunt

deícanço. Allim foy, e aífim fe de fete mezes ao de todo oan-

feguiria o eterno a huma mor- no , deíconhecendo (
por induP

te , que lhe trocou as rugas de tria íua ) no fuftento quotidia-

oitenta e quatro annos em o no naò fó regalo , mas nem
femblante de huma idade tcn- ainda goílo. Eraõ frequentes

ra j.e os horrores de cadáver os jejuns de paô , e agua , e

em huma copia de alegria. Naô taõ eílreitos, como lem comer
foy menos digno de reparo , e em todo o dia , e á noite taó

outro teílemunho da felicidade pouco
, que antes parecia cere-

de fua alma, o vir em o mefmo monia, que fuftento. Obferva-

dia ao Moíleiro huma peflba de va também efta abllinencia os

grande opinião
,

que faltando dias, que commungava , como
com as Religiofas mais antigas a de todo o trato , e commer-
da Cafa, lhes diíTe, que vinha cio do Mofteiro, fem íahir em
d darlhes o parabém de huma toda o dia do Goro. AíHm dcf-

tal Irmãa, que paíTara defta vi- pois de fua grande íingeleza
,

da em companhia dos que lo- eraõ os dous extremos , em que
gravaõ a eterna , e que a eílar mais avultava fua obfervancia

,

no Purgatório, íeria muy pou- a fubíifcencia , e a oraçaô. Nellas

CO tempo. Sufpendeo-fe hum gaftou , e confummio a vida
,
paf-

pouco o que tinha fallado com fando a reproduzilla eterna , co-

efta fegurança , e achando-fe àl- mo fe podia collegir do fuave de
cançado do muito

,
que diíTe- fua morte , c defpois do teftemu-

ra, continuou: Eu ^ Madres ^ dt- nho do feii ConfeíTor, em que
go ijlo com os olhos na mifericor' naõ peccara mortalmente.

dia Divina
,

que naÕ deixaria de Coroem eíle Capitulo dous
pagar o zelo de huma efpofa^ que extremos , hum da caridade ,

em tudo mojlrava de quem o era, outro da paciência ( que nao
Mas paliemos a outra glo- honrarão menos efta Cafa ) Sor Ma-

ria para as filhas defta Cafa
, as Madres Sor Maria Magda- ria Ma-

como foy o entrar-lhe pelas por- lena , e Sor Catharina dos £'^^^^"^ >

tas a bufcar fua companhia hu- Anjos, ambas verdadeiras filhas t^i^rina

ma filha da mayor Meftra de da obfervancia , c exemplares dos An-
efpirito

,
que a Providencia de delia ; mas o que mais luzio na ps,

Deos permittio á terra
,

para Madre Sor Maria Magdalena

,

dar calor , e luz á lua efcoía

,

foy huma caridade ardente, em
a grande Mad^e Santa There- que a achavaõ fempre empenha-
za, até nifto liberal amante da da os doentes , e os pobres.

Familia Dominicana , fempre Aífim fervia voluntária na En-
íua mimofa , e efta íempre igual- fermaria com taõ igual fervor

,

mente agradecida. Terceira def- que com o mefmo defvelo a

fiannado ^^ grande Madre fora a Madre achavaó ás fuás cabeceiras as

"Rofario. Sor Marianna do Rofario. Af- ferventes , como as Religiofas.

fim bem doutrinada , tomou o Dizia, que as doenças eraõ mi-

habito ncfte Mofteiro, achando mos damaõ de Deos , e íe eftes

nelle tantos ellimulos para con- vinhaó igualmente a humas, que
tinuar a obfervancia, como tra- a outras , como íèriaó fingida-

Part. IV. Na rua-
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rizadas para o remédio as que os olhos , e maons ao Geo , of-

o naó eraó para p mimo? To- ferecia ao Senhor ^quelle mimo,
do , e o íeu único defcanço era como quem conhecia o que hia

que o tiveíTem as enfermas na merecendo , mas tao emmude-
fua moleftia. A pontualidade cida , como fe receara que a

com que lhes applicava as meli- voz le lhe trocaíTe em queixa,

nhãs , lhe deixava pouco , e ain- Allim efpirou muda , e fofrida

,

da mais apoucado o com que verdadeira viclima da pacien-
paíTava da Enfermaria para a cia , e copia venturofa do feu

Efpofo facrificado , e cmmude-
cido.

Roda , a foccorrer nao fó os

pobres
, que chegavaó a ella,

mas os de que tinha noticia na
Villa

, que prezos , ou do pejo

,

ou da mefma penúria
,
pereciao

no canto da fua cafa. Foy di- Das Madres Sor Maria do Naf-

CAPITULO XV,

Quafi

agnus co-

ram ton.

dente fe

obmutef-
cet , 8c

non apa-

riec os

fuum.
Ifaix.

55- 7'

cimento , Sor Margarida de

Távora , Sor Antónia de S. Do-
mingos y Sor Magdalena dos Se-

rafins 5 Sor Luiza de S. Jo-

feph j Sor Guiomar da Gloria
,

Sor Filippa do Sacramento , da

mefma Cafa de Aveiro,

NEm credito, nem defpre-

zo merecem os fonhos

,

Facite

vobis

amicos

de mam-
mona ini-

quitatis

,

ut , cum
defeceri-

tis , reci-

piant vos

in aterna

taberna-

cula. Lu-

cac lí.

Facite

eleemo-

fynam
pauperi-

DUS.

gno de grande reparo ( conhe-

cidas as poíTes de huma Reli-

giofa pobre por profiíTao , e mais
pobre

,
porque até o que ppf-

Juia, com licença lhe levava a

Enfermaria ) o ver, que foy ra-

ro o neceffitado, que chegou á

Roda
, ( tendo efta Madre o

officio de Rodeira ) que fahiíTe

delia fem algum loccorro , em
anno em que a fome tinha re- por mais que muitas vezes fe

colhido á Villa os contornos viífem au£lorizados dos fuccef-

della , e era brado
,
que chama- fos. Sonhou Cornelio Rufino

,

va a todos o conhecimento da que perdia a viíla , e acordou

boa Rodeira. Entre eftes exer- cego. Sonhou o Liberto de Pli-

cicios a achou a morte , tao nio
,
que lhe cortavaô o cabel-

contrita, e penitente
,
que an- lo , e acordou com elle corta-

tes pareceo traníito para os éter- do. Mas levantemos mais o dif-

nos tabernáculos
,

que fe pro- curfo no fonho de Jofeph do
metteraó á caridade. Egypto

,
promettendo-o , e def-

Outro extremo foy de peni- empenhando-o em feu throno.

tencia a Madre Sor Catharina No fonho de Nibucodonoíor

,

dos Anjos
,
porque fobre traba- arruinado em huma ellatua , de-

balhos fem defcanço , e af£i- cipado em humar planta, prefa-

çoens fem alivio , em que o gios , eannuncios dalualamen-
Ceo lhe enfayou o fofrimento, ravel fortuna. Naò ha duvida

começarão as doenças á redu- que ha fonhos, que faô avifos,

zilla a eftado
,
que parecia mi- e a eíles fe deve dar credito

,

lagr^ o que hia vivendo. So- conhecendo-fe logo
, que nafcem

breveyo-lhe hum cancro em o de boa caufa
, pois fe encami-

peito , fem acabar com ella o nhaò a doutrina, e melhora da
intolerável das dores

,
que ap- creatura. Por eftes adverte mui-

pellaíTe fe quer. ao deíafogo de tas vezes o Ceo aos Juftos para

hum gemido j mas levantando fe coníeguirem , ou fe continua^

rera
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rem os acertos. Mas que bem o eftado , a que a via inclina-

coníidero o dos verdadeiros ti- da , e aíTentou a fua entrada no.

moratos
,

que fonhando-fe mi- Moíleiro de Santa Ciara da Vil-

mofos do Ceo , o attribuem a la de Guimaraens adonde vivia;

accidente da fantaíla , acautela- e dando efta noticia a Sor Ma-
dos contra aquelleefpirito, que ria,

( que a recebeo com alvo-

transformado em Anjo de luz

,

roço ) quiz eila mefma ver o
cíFerece a huma alma os trope- Moíleiro por fer tal feu reco-

ços da vangloria ! ihimento , tao pouco o commer-
Naô parecerá infru£luofa , cio , e conhecimento do que hia

ou defaccommodada efta digref- no Mundo, que nem a viíinhan-

faó para o que vamos a dizer ça a tinha levado áquella Caía,

d' ^^ ^^adre Sor Maria do Nafci- nem fabia
, que feitio de habi-

l^aCcí' mento. Vivia no feculo em ca- to uíavaõ as Religiofas. Vio-as,

minto* fa de hum irmaó , mas com hum e fuípendeofe , lembrada de que
eftylo de vida tao concertado

,

naó era aquella a cor
,
que vira

que nada teve que eftranhar na nas maons da Senhora. Aílím

Claiifura
, para que deípois fe propoz , e contou tudo ao ir-

paíTou, e agora defejava. Efta maõ , fegurando-lhe
,
que ló a-

ancia a trazia delVelada , como quelle habito com que fonha-
occupada e#i devotos exerci- ra , a teria fatisfeita. Naó de-
dos, em que pedia ao Ceo o fejava elle outra coufa, lufpen-
acerto da eícolha

,
que faria def- deofe o contrato com Santa Cla-

ta , ou daquella vida. Eis-que ra , a tempo , em que muito
huma noite fe lhe reprefenta acafoveyo ás maons deSorMa-
em fonhos que via huma Se- ria a fegunda Parte da Chroni»
nhora de grante mageftade , e ca de S. Domingos , em que fe

fermofura , vcftida de branco, lê a noticia , e fundação dcfta
manto azul nos hombros, falpi- Gafa de Jefus de Aveiro ; efta

cado de Eftrellas , e que trazen- lhe levou tao fuavementc o agra-
do nas maons hum habito bran- do com a noticia de que o ha-
CO, lho oíFerecia, dizendo-Ihe, bito

, que le veftia nclla, era
Que o vefttife j porque affim a][e* branco

, que em breve tempo
giiraria a falvaçaÕ de fim alma, entrou por fuás portas a procu-
Acordou Sor Maria com eftra- rallo, e a vcftillo , e reparando
nho alvoroço, mas como de íin- na forma delle, fe lembrou, que
gelo , e humilde coração, ou por aquelle feitio era o que le

-^•>^-

já doutrinada contra os aflaltós

da vangloria , naó fe refolvia a

reconhccer-fe digna de mimo
taó lingular. Naô defprezou
ct)m tudo o fucceífo, pelo que

lhe moftrara no fonho.

Entendeo agora
,
que aquel-?

la era a gala branca , com que
a Rainha do Gcaoa' chamava
para as vodas do Cordeiro , e

tinha de fanto o.confelho, mas quiz defempenhar no eftylo de
advertida em os rifcos de íimi- fua vida as obrigaçoens en que
Ihantes fonhos , naõ aífentava

em qne as circunftancias corref-

pondiaó a merecimentos.
Naó íe defcufdava nefte tem-

po o irmaó de lhe diiii^enciar

Part. IV.
V

a pozera. AíHm começou a Yodot _y^\i h^?,

na obfervancia dos preceitos

,

que profeíFara , fentenciandp-fe

a hum tal extremo de penitcn^

cias, que affirmaõ as Religiot

Nn ii ídiSf
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fas ,

que delia tiveraó noticia, do que abominara a malícia,

que eraó impolliveis de imagi- Obfervante em todas as leys da

nar, quanto mais de fofrer. Nas Religião , excedia ás mais adian-

difcipíinas teftemunhavaõ-no as

paredes, e pavimento do lugar

em que as tomava. Coílumava

continuallas em nove dias , e

no efpaço delles repetir cinco

mil açoutes. O prato quoti-

diano cobria de pós amargofos,

porque já que havia de fervir

de fuftento , nao paíTaíTe a fer

regalo. Aílím eftava facrificada

a tudo o que lhe podia exerci-

tar o fofrimento ,
que hum dia

inteiro trouxe huma agulha
,

que fe lhe atraveíTou em hum

Sor Antõ4
nia de S,

Doniin'

tadas nella no abatimento pró-

prio, fendo taóilluftre pornaf-
cimento

, ( de que nunca fe

lembrava ) como tia dos Con-
des de Miranda. Era continua

fua oraçaó ; da mental palTava

ao Coro a continuar a vocal em
devotos colloquios com o Me-
nino Jefu , e fua Santiíííma May,
e efta chamava a fua hora de re*

creyo, de que fó a divertia o

acudir a alguma obra de cari-

dade , virtude
, que lhe dea

grande nome , e de que pare-

pé ,
por naô faltar ao ferviço ceo premio fua morte,

da Communidade, ( em que fe Aflim a foube merecer aMa-
achava muy occupada ) fazendo dre Sor Antónia de S. Domin-
efcrupulo degaílar o tempo em gos, fendo huma fiva copiada

fe livrar daquella cruel moleftia. obfervancia. Sua vida foy con-
^^^'

Das continuas do dia def- templativa , e aílim íe aíFervo-

cançava á noite íbbre duas ta- rava na oração, e taõ facilmen-

boas ,
que lhe ferviao de cama. te íe transformava nella

, que o
Cahio nella de huma doença mefmo era pôr os joelhos em
mortal, e neíFa noite repararão terra

, que começar a regalia

com lagrimas ; naô eraõ ellas me-
nos copiolas. Teílemunho he
de quem muitas vezes o vio, e

admirou. Seu grande zelo da

refpVma a poz no lugar de Prio-

reza , em que a Cafa teve ta6

achava na Cafa , nem nas viíl- boa Prelada, como as filhas del-

ia boa Meftra. Naó o foy me-

nos da paciência, tirando-lhe a

_ vida repetidos , e rigorofos a-

opinião da enferma ) que feria chaques
, ( de que foube fazer

aquella ave copia da pureza da- merecimentos ) agradecendo-os

quella alma
,

que em breves a Deos como mimos,
dias voou pacifica aos prémios Teve o mefmo dom de la-

da finceridâde , e da innocen- grimas a Madre Sor Magdale- Sor Ma.
cia. na dos Serafins. Aííím fe luf- gàaUm

Viofe , e admiroufe huma, pendia entre ellas na Capella 1^^ '^^''^

Sor Mar- ^ outra na Madre Sor Marga- da Senhora do Rofario , corao

garidade rida de Távora
,

porque nao fe efta fuavidade de efpirito a
Túvora, houve acçaô alguma

,
que lhe efqueceíFe de todo o mais com-

deixaíTe má fufpeita. Aífim an- mercio. Era aqui mais dilatada

tes parecia, que defconhecera , fua aífiftencia os dias que com-

V mun-

algumas Religiofas em huma
Pomba branca ,

que voando al-

gum tempo pelo Dormitório,

defappareceo por cima da cella

da doente. Caufou grande re-

paro ave de efpecie
,
que fe nao

nhanças delia , e nao menos á

hora em que apparecera. Nao
duvidarão ( íuppofta a grande

1
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mungava. No Coro foy muitos vota. Mas vendo-fe pçrfeguida

annos alma daquella fagrada me- de doenças graves
,
que fe lhe

lodia, com que louvaÔ a Deos feguiraó á profiíTaô , e dando-

fuas efpofas
, porque tinha voz lhe mayor pena o verfe inhabil

chcya , e clara
, que perdeo em para continuar o eftado

,
que ef*

huma doença
,
querendo o Se- colhera, recorreo á fua Prince^

nhor efcutar antes a de feu co- za Santa , fazendo-lhe hum vo-

raçao, e de fuás lagrimas, que to de que, fe a melhorava, lhe

apadrinhadas com o nome de faria a lua fefta , e a ferviria

Magdalena
, parece

,
que tinhao conforme fuás poíTes em toda

mais fuavidade, e confonancia. fua vida. Chegado o dia da San-

Obíervantiílima das leys ,
que ta

,
pedio que a levaíFem á fua

profeífara, foy exrremofa nado fepultura , e fazendo oração,

íilencio. Nunca difpenfou com fe fentio repentinamente com
elle mais que ou para louvar a forças, tendo chegado alli fera

Deos, ou ao próximo. Deulhe ellas, e em breves dias fe vio

huma doença, que a reduzio a fem queixa , ou moleítia algu-

tilica ; aílim começou a morrer ma
,
prodígio , de que teftemu-

muito anticipada. Poucas horas nharaõ todas as Religiolas ; e

antes de fua morte ( por fer fervio para o preceíFo da Beati-

em huma primeira Dominga do ficaçaó da Santa , authenticado
mez) Iheíahio hum Rofariopor pelo Bifpo Dom Joaõ de Mel-
forte , que lhe trouxeraó com a lo.

mefma Senhora dellc. Foy coufa Porém naõ pára aqui o pro-
rara

,
que efquecida da debili- digio , outra circunílancia tem

dade mortal , em que já eftava

,

nao menos rara
,
que nos deu

com o alvoroço da fagrada viíi- para aílumpto a vida da Madre
ta, fe fentou na cama, e tiran- Sor Luiza

,
porque nao íò fe

do o Rofario das maons da Se- fentio efta Madre reftituida i
nhora , o lançou ao pofcoço, e fua antiga diípoíiçaó , mas abra-
tornando a deitarfe , levantou zada interiormente em huma
as maons a dar graças ao Se- emulação íanta de feguir os
nhor , e com os olhos em fua paíFos da Santa Princeza , redu^-

Aíãy Santiílima, paíFou acolher zindo-fe ao mayor extremo da
o eterno fruto das flores, que reforma. Aílim começou a avul^

lhe trouxera. tar nefta
,
que fendo grande a

Mas paíTcmos de huma fru- deíla Cafa, fe fazia o primeiro
^luofa devoção a outra, que o lugar nella a de Sor Luiza. O
nao foy menos. Experimentou-o de Enfermeira occupou cora

- j . aflim a Mídre Sor Luiza de S. grande lucro das enfermas , e

xades' J^^*^P^? natural da mefma Vil- admiração de todas , acodindo

Jof^ph, la de Aveiro
,

que fendo tao ella fó a tudo, como fe a mul-
pertendida, como bem dotada

,

tiplicara o trabalho. Por fua
voltou as coitas aos elpofos da maô lhes fazia o comer, e ao
terra, doutrinada da Santa Prin- mefmo tempo eítava prompta
ceza Joanna , que com o feu para todo o ferviço

,
por mais

exempio a chamava para efta que vil , e por mais que peno-
Cafa

; vocação a que obedeceo lo. Nao achavaó nella menos
prompta

, como lua grande de- defvelos os pobres , que as doen?-

tes^
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tes; para humas, e outros era como Prelada àefla Cafa^ cm Víf"

hiima fiel dilpenfeira de tudo o tude de fanta obediência^ que logo

que tinha , e podia alcançar a me tire ejlas cezoens. Foy cafo

fua diligencia, exercicio de que notável, que lendo o dia, e a

a tirou huma doença taó peno- hora, em que pontualiíTimamen-

fa , como mortal , abraçando-a te vinhaô
, faltarão , e nunca

fofrida com tanta conformida- mais lhe vieraõ. Teftemunhou-o
de, e paciência

j
que bem pare- todo o Moftciro

;
publicoufe do

ceo difpoíiçaó para as coroas Púlpito ao Povo.

delia, paíTando placidamente a Seja louvado o Senhor, co-

gozallas com a Santa Princeza, mo he admirado nos feus San-

quc lhe eníinara a pertendellas, tos, dando ouvidos a huns oíTos

Mas nao deixemos paíTar efte fecos, e lepultados
,
para mof-

benefício da Real Bemfeitora trarem o que venerarão a obe-

deíla Gafa, fem apontar outro, diencia vivos ! Aífim obedeceo
que ao tempo

,
que iíto efcre- o cadáver do noíTo grande Pa-

vemos, teftemunhava , e reco- triarcha S. Franciíco (que ha
nhecia da mefma maô da Santa tantos annos admira em pé a

Princeza a Madre Sor Louren- Caía de Alíís ) ao preceito áo
ça dos Martyres, agora fegun- Summo Pontiíice, que ihe man-
da vez Prioreza. dou ,

que naõ retiraíTe o pé ,

^.. Achava-fe a primeira vez, que lhe queria ver , e beijar,

que teve eík cargo, perfegui- admirando aquelle eftupendo fa-

da de humas trabalhofas cezo- vor das chagas, concedido viíi-

ens; corria o tempo, e os re- velmente a Francifco, e inviíl-

medios , fem mais fruto
, que vel á grande Catharina Senen-

o defengano , de que nem o fa- fe
,

para que até nefta gloria

bia fer o tempo ; eis-que hum houveífe partilhas entre os po-

dia
, que efperava a repetição bres filhos dos dous irmaons

do achaque, lhe occorre
, que Patriarchas. Aílim obedeceo tam-

de portas a dentro tem certa a bem o cadáver do grande Apof-
mefinha delle, e em fua maò o tolo do Oriente ao preceito

,

applicalla . no mefmo inftante. que fe lhe intimou do Geral de
Entra fe de huma fé viva , e re- fua Religião, quando, queren-

pete comfigo refoluta : E naõ do cortarlhe hum braço
,

por

foti eu Prelada defta Cafa ? Nao pedir o Summo Pontifice huma
€jftã aqui o corpo da. mais. ohedien- reliquia do íanto corpo , tre-

te filha delia ? Nao eflâ naquella meo , e ameaçou rui na a Ca-
jkpiiltura a~ Princeza Sorjjanna ? pella , e lugar da fepultura , até

Porventura efcufar-feba de ftib- que, intimado o preceito , ceíTou

dita^ porquejdfe' venera fanta} o terremoto , e le lhe cortou o
Tenho eu mais y que porlhe huma braço.

úbediencia ? Haverá de faltar a Nao he menos refpeitada a

ella} Naõ por certo. Pois que me obediência ( como bem conhe-
detenho? Ghéga com- efta refo- cida ) dos venturofos proíeífo-

luçiõ á íèpultura da Santa ; res delia, como nem menos glo-

proílrafc primeiro em oração; ria de huma Cafa , ter fubdi-

levanta logo a voz , e dr%: Ma- tas, que obedecem ainda fepul-

dre Sor Joauna , eu lhe mando tadas j e das Preladas delia o
; uA verem-
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verem-fe obedecidas de Santas. Luiz Beltraõ , e beijando-a , e

Soube ajuntar eíle nome ao of- abraçando-fe com ella , eftendeo

ficio de Prelada a Madre Sor a maó para que lhe déíTem o

Guiomar da Gloria
,
queentran- Senhor, que aíEíle ás moribun-

do de trez annos nefte Moítei- das , e aíHm abraçada cora a

ro , aílim avultou nelle o feu eftampa do Santo , c com os

zelo
j
que a lingularizou para olhos no Crucifixo , lhe entre-

o cargo. A fervorofa devoção], gou a alma taó íbcegada , como
que tinha com aMay de Deos, fe adormecera.

lhe levava grande parte do dia,

e da noite. A S. Luiz Beltrão

efcolheo para feu lingular Ad-
vogado ; tudo o que tinha ,

gai-

tava no ornato, e aceyo de hu-

ma Capella fua. Igual devoção efta Gafa, que parece, que com
ella defappareceraô as noticias

com que podia au£i:orizalla , e

Feche-nos efte Capitulo hu-

ma memoria efcalTa , mas me-
recida , da Madre Sor Filippa 5-^,^ p/-

do Sacramento , reftituida taò Uppa do

depreíTa ao Ceo , que a dera a
'^^^^^-

mento.

tinha com o Bautiíla , e com
Santa Therefa ; vio-fe em fua

morte a venturofa efcolha deites

grandes arrimos
, que bufcou

na vida* Foy toda ella huma

nao menos eíla efcritura ; mas
baílenos para conjeílura do que
perdemos , o teftemunho de íeu

eftampa da da Madre Sor Ignez ConfeíTor , ( Religiofo devoto,
de S. Jacintho , tia fua; ( de e timorato

) que affirmou lou-

que já fizemos memoria ) co- vara a Deos de ver huma mu-
roou-a com huma ditoía morte. Iher moça, illuftre, como da
Precedeo-ihe hum accidente taó Gafa de Miranda , nao menos
violento

, que fó ficou viva no eftimada por prendas da natu-

pulfo. Era em dia de Santa za

Therefa, Advogada fua, dia,

em que todos os annos manda-
va huma efmola a feus filhos

;

agora tendo-a já junta , lha ar-

rebatou das maonsx) accidente,

mas mandaraõ-na as Religiofas ferir do alicerce o que" avulta^"

ao Convento, (que ha na Vil- va o edificio de fua virtude.

abraçando a morte com a

mayor conformidade , e a con-

trição mais verdadeira
, que fô

pode entender naquelía hora.

Ficou vulgar noticia de fua ra-

ra humildade. Bem fe pode in-

la ) pedindo aos Padres, que
fe lembraiTem da fua bemfeito-

ra , relatando-lhe o eftado em
que ficava , e pediíFem á fua Ma-
dre

, que lhe reftituiíTe os fen-

tidos para receber os Sacramen-
tos. Foy digno de reparo, que
pontualmente fe lhe reftituirao

com inteireza ao tempo, que
os Rcligiofos faziaô a devota
fupplica. Recebeo logo a mori-

bunda os Sacramentos com in-

teiro jnizo, e conhecimento, e
naô menos rara conformidade.

CAPITULO xvi.

Das Madres Sor Berarda dos Mar''

tyres , Sor Maria E^JangeliJia- y

Sor Maria das Chagas , Soí'

Maria dos Serafins , Sor Luizá
da AnmmciaçaÕ ^ da mejma Ca-

fa de Aveiro,

GRande valida de Deos faõ

a fingeleza , e íinceridade

de efpirito ! Eftes foraõ íempré
os feus mimofos

;
por iíFo dizia

Pedio logo huma eftampa de S. o Senhor; Que os meninos cra6

os
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?

os herdeiros de fiia Cafa: Que de piedade
,
que ou a livraíTe

fe tornaíTem em meninos os que de efcrupulos, ou a levaíTe pa-

houveíTem de pertender efla he- ra 11. Seguiofe a efta fupplica

rança : Que a elles revelava os a confiança com que a efperava

feus fegredos , e lhes oíFerecia defpachada. Nao le enganou

,

a fua communicaçaò como va- porque o ultimo dia em que
lidos. Privilégios faó eftes,que acabou de Mordoma

,
que foy

podemos dizer teve, e logrou o primeiro do anno feguinte,

r^jrda dos ^ ^^^^^ Sor Berarda dos Mar- cahio de doença, que entendeo

iãarty- tyres, porque dotada de huma era a ultima, como o fo)', aca-
fís, grande llngeleza , entrou efta bando com linaes de tao con-

Claufura tao mi mofa do Efpo- forme , e tao contrita
,
que ò

ío
,
que bufcara nella, que nao parecerão de que paíTava a lo-

fó avultava cada dia nas melho- grar o defpacho da fua fuppli-

ras de fua alma , mas também ca.

alcançou de Dcos com continuos Parece
,
que foy filha das da

rogos as de feu pay, que ( fa- Madre Sor Filippa do Efpirito

lecida fua may ) vio com feus Santo ( que honrou cfta Cafa
olhos voltar as coftas ao Mun- com fuás virtudes heróicas ) co-

do , e paíTar das folturas de mo comparenta herdeira áú-
Soldado ao voluntário cárcere la ) a Madre Sor Maria Evan- « ^
de huma Recoleta , trocando gelifta , íobrinha fua, e vnús riãEvarji

as galas por hum pouco de bu- ííngular imitadora , trazida a gelifta,

rei , mortalha em que acabou eíles fantos Clauftros com o
a vida , tao deíFemelhante da grande exemplo, e fuaveinduf-

que lhe licenciavaô os privile- tria da boa tia. Foy efta Ma-
gios de rico , e de poderofo, dre hum retrato da paciência ,

que. confeguio , e deixou o no- dado pelo Ceo a cfta Cafa
, pa-

me, e opinião de Santo. ra alentar as affligidas filhas

Toda a vida de Berarda foy delia. Profeífa , entrarão logo

huma reza continuada; porque os, achaques a fer feus algozes,

advertindo na pureza
, que fe reduzindo-a a eftado

,
que po-

requeria para eftar fallando com dia dizer com Job , que nao
Deos, e de Deos, naô fatisfei- era mais que hum efqueleto vi-

ta com rezar o Oíficio Divino vo, fegurando
, que era outro

no Goro , o repetia na cella
,

reproduzido no foírimento. Al-

ou nas Capellas do Senhor na íim lhe foy durando como por

Columa , e do Rofario., que milagre ávida, mas taõ aíluf-

eraó fua vivenda. Perfeguiaô- tada , e temerofa da morte
,
que

na cruéis efcrupulos ; fizerao- nada pedia a Deos como valor

felhe intoleráveis ; recorreo ao para a conformidade , e conftan-

Senhor da Columna
; ( de que cia para os aíTaltos daquelle pe-

aquelle anno fahira por forte rigofo inílante. Chegou efte
,

Mordoma ) he huma Imagem e começarão a divifar-fclhe no
de grande devoção, queeíláem femblante, ena pratica demonf-
huma Capclla era o Capittflo

,

traçoens de alegria, com admi-
fervida, e bufcada das Religio- raçaó de quem até aili a via,

fas com fc , e difpendio. Pedio c efcutava timida , e receofa.

ao Senhor, que iiíaífc com ella Já fe Hie hiaõ contando os al-

. , voro-
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voroços pelos defmayos, e nos ma coufa , que pareceíTe rega-

íínaes do gofto, e do focego
,

lo, provava-a ,€ dizia : Ifloque-

as preflas com que hia acaban- ro eu para o meu Anjo da guar^

do. Quizeraó darlhe a Unçaô, da^ e paíTava-a ásmaonsdehum
refpondeo

, que ella a pediria

,

pobre , a quem dava aquelle no-

porque a queria tomar na ulti- me. Aos invioláveis jejuns das

ma hora ; e como fe as tivera Conftituiçoens , aufteros , e eí-

medidas , o fez a tempo, que treitos, ajuntava muito a miu-
pode acompanhar a Communi- do rigorofas difciplinas de fan-

dade , recitando os Pfalmos Pe- gue. Naõ íatisfeita com a affli-

nitenciaes. Hia-lhe faltando o çaõ de túnica de lãa junto á

alento , deraó-lhe a Sagrada carne , coftumava apertarfe com
Imagem de hum Crucifixo , e cilicios , e nas coftas huma Cruz,
beijando-lhe os pés , e eftreitan- que cuberta de pontas de ferro,

do-o fobre o peito , diffe com lhas trazia em chagas,

ternura, e alvoroço : Bom foy Furtava-fe ao fono, para fe

temello eu fempre ,
porque agora applicar ao ornato , e aceyo do

me regalo de o ter comigo \ Econ- culto Divino, em que luzia mui-

tinuando algumas jaculatórias
,

to o leu cuidado, por feríingu-

já mal percebidas, lhe entregou lar em obras de agulha, deftra

a alma, ficando com hum fem- em dibuxos, ena inventiva del-

blante taõ vivo , como fe ainda les. Para eftes difpendios , c
a tivera , e taõ alegre , como para o de cobrir de obra de ta-

fe fegurara o lugar donde a ti- lha algumas Capellas
, ( efpe-

nha. cialmente huma da Senhora da
Siga-fe a efte exemplo de Conceição ) applicouhuma boa

paciência outro de penitencia

,

tença , que tinha , e por fua

e caridade na Madre Sor Ma- morte ficou á Cafa , de que ain-

ria das Chagas, que entrou nef- da hoje fahe o difpendio da
ta Cafa de cinco annos , acom- Fefta do Santiflimo , com gran-

panhando a fua mãy
,
que ( en- de luzimento. O amor , e ca-

viuvando moça ) veyo a fepul- ridade com as Religiofas, co-

tar os feus nella. Aflíftio-lhe af- mo o zelo da obfervancia, a pu-
íim a boa filha

, ( fervindo-a cui- zcraó no lugar de Prioreza, que
dadofa alguns annos

,
que du- exercitou com a inteireza de

rou entrevada
) que edificava as quem o naÓ procurara. Confum-

Rcligiofas, porque nem aquel- mida, e attenuada de annos, c

le trabalho a divertia daaífillen- penitencias
, paífou defta vida

cia do Coro , a que chamava o com o focego de quem empre-

feu defcanço. As rezas dilata- gara bem aquelles , e já come-
das eraô o feu mayor gofto; af- cava a goftar o premio delias,

fim chamava ás ferias ; erao , e Repararao-no algumas Religio-

Ihe chamava os feus dias de fef- fas de fuppofiçaô , enome , ven-

ta
, porque dizia , que aíEm fe do ao inftante

, que efpirou

,

havia de chamar aos em que íe fentar-le, e voar fobre o Mof-
tinha mais largo commercio com teiro hum bando de innumera-
Deos. Cuidadofa com os po- veis, e brancas Pombas, favo-

bres , naõ fó partia da fua re- recendo o reparo o ferem aves,

çaõ com elles , mas tendo algu- que fe nao achavaó na Villa

,

Part. IV. Oo nem
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,

jiem nas vifinhanças delia. Qiii- de quem principiava a verda-

zeraõ aetribuillo á grande de- deira.

voçaõ
,

que a defunta tivera Demos fim ás memorias del-

çom as Onze mil Virgens. Saô ta Gafa com a de huma Reli-

tambem eílas aves geroglificos giofa, que a teve por berço
;

da pureza ; e a occaliaô , e a taô pouca era a idade em que
novidade fizeraô nao defprezar veyo bufcalla

, mas por iflb

a conje£lura. mayor o lucro
, que tirou da

Companheira , e fimilhante creaçaô delia. Foy efta a Ma-
^lllm no nome , como na virtu- dre Sor Luiza da Annunciaçaô,
de , da Madre Sor Maria das que antes parece

, que defco-

Sor Ma Chagas, foy a Madre Sor Ma- nheceo o Mundo
, que o dei-

ria dos
J.J3 ^Qg Serafins, como fe tudo xou ; mas dotada de hum taô

^""^'
herdara dclla , ou fe participa- claro entendimento

, que mui-
rao o efpirito huma a' outra, to melhor o deixara ^ í<i ^ co-

como primas que eraó por fan- nhecera. Aífim teve fua vida

gue,irmãaspor profiíraõ,iguaes taô pouco de terreftre , como
por exercícios , e para coroar a a que fe creara aos peitos da
íimilhança , a poz também a fua virtude. Nelles bebeo hum eí^

obfervancia no lugar de Prela- pirito tao robulto
, que eraõ in-

da. Naõ menos feguio a prima explicáveis fuás penitencias, af-

«m appHcar a fua tença ,
que fim na continuação , como no

era groíTa, ás obras de que ne- modo. Em Quinta Feira Mayor,
ceífitava a Cafa, e foccorrer as ao tempo

, que fahia a Procif-

Religiofas mais pobres delia , faô da Miíericordia , e por to-

com mao caritativa. A eíla ca- do o em que corria a Villa , fe

ridade com o próximo ajunta- fechava em o Coro debaixo,

va o amor, e refpeito a Deos, ferindo-fe com açoutes, que lhe

porque nada fe lhe pedia em deixavao as coitas em vivas , e

leu nome
,
que logo naó déíFe. rafgadas chagas , como o pro-

Ajuntaraô fe a fuás continuas mettiaó golpes continuados em
penitencias as mayores

,
que po- mais de quatro horas,

diaô apurar feu fofrimento em No Coro , e mais funçoens

rigoroíos efcrupulos ; mas quiz da Communidade aífim era a
Deos fobiífe a mayor prova a primeira , e a mais defvelada,

fua conftancia , porque naó baf- que a fua falta fe attribuia logo
tando a larga experiência de a doença; e era ella a mais ri-

íua vida
, ( e a mais reforma- gorofa, fe chegava a prendel-

da ) permittio
^ que a perfe- la, A anciã de confervar , e

guiíTem teftemunhos em mate- adiantar a reforma, a poz duas
rias graves , a que a fua inno- vezes no lugar de Prelada , def-

cencia fe facrificou muda , até pois de combatida fua refiften-

que o vagarofo cryfol do tem- cia, e o feu defprezo próprio,

po a moftrou juftificada. Entra- que íobre tudo fe admirava nel-

da em annos , cahio entrevada la , como íe defconhecefle as

em huma cama, que foy o ulti- paixoens de humana. Foy fem-

mo purgatório de fua vida , e pre muito pobre ; viafe-lhe no
huma continua difpofiçaó para trato da peíFoa , viafe-lhe nas

acaballa. Acabou-a cora finaes aifayas da ceila j a mais ténue,

. -^

'

e
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t rnais penitente ; a cama , pou-' Foy efta Madre muito nobre
j

cas horas da noite fe fervia dei* e fendo a fua familiâ igualmen*

la^ deixava-a pelo Goro em to* te abaftada^ difpoz a Providen-

da a Semana Santa. Mas naó cia de Deòs , que em breve tem*

era nada fcr pobre , o mais foy^ po fe vio defamparada delia
y

quQ de efmolas ^ e do que lhe mortos feu pay y e irmaons, e
dava a Communidade ^ teve in- reduzido hum único fpbrinho

duftria para ornar a Gapelia da ( que ficou de toda a Gafa ) a

Senhora da AíTumpçaó ( a queill taò extrema miíeria
^
qile ella o

fervia com efcravidaô amoro- fuftentava da pobre reçaô, com
fa ) deixandoa rica de prata

^ fer limitada para fua muita par-

e ornamentos dos mais euftó* cimonia , mas fempre com roftò

fos , e aceadoá
,
que tem hoJQ alegre ^ e anirno iguál , dando

o Mofteiro. No íegundo trieti* graças ao Senhor pelo exame,
nio^e Prelada 5 aiTaltadá de que fa'-íia da fua tolerância , na6
hum rigorofo achaque, pedio a defconhecfendb a$ coroas delia,

abfolviçaó do oíEciò ^ e retira* Entre efta , e outras virtudes

da á fua cella , começou íi vi- foube Sor ífabel mais llngular-

Ver fó para Deós , e paíTou a rilente efcolhcr a melhor parte
^

Ipgrallo defpois de féis mezes porque a caridade foy o mayor
de martyrio. emprego de feu efpirito. Pelas

officinas do Mofteiro , e cellas

CAPITULO XVII. das Religiofas , mendigava pa-

ra foccorrer a pobreza^ eftiman-

Das Madres ^or ífabel dê Mef- do a occupaçaô de Porteira
^

quita , Sor Ífabel de Lemos
,

que teve grande parte de fua

Sor EJiefania de S.. Jofepb ,
vida

j
para fer náô fó fiía pro-

Sor Francifta Pimentel , Sor curadora j mas ainda fua dip

Jofefa Maria ^ Sor Filippa de penfeira. Aílim ò era . de tudo
Athaide ^ do Mofteiro de Santa o que tinha

, que todo o feu

Anna de Leiria
'^

e de algumas poíTuir era difpendcr; mas nao
ferventes de opinião que vive- ficou fem premio j ainda na ter-

'.ú-raõ y e acabarão na mefma Cafa^ ra, efta fanta prodigalidade.

Achava-fc íieccòitada certa

. íj^M todos ds tempos mof- Religiofa , entronlhe na cella

^

Mo^âtro |i^ fron bg(^ 2 (^gfjj ^Q Lei- violhe algum dinheiro
;

pedio*

Anna de ^^^ ^ grande , e venturofa fe- lho para remediar-fe 5 refpon-

heiria. cundidade de que a dotara o deo-lhe Sor ífabel
,
que o tinha

Ceo , dando^lhe taõ bem dou* para pagar a huma peíFoa po*

trinadas filhas
j
que as outraa bre, mas que o levaíFe j fe en-

Cafas as bufcaraõ Fundadoras, tendia, que feria mayor fua ne-

e as efcolheraõ Preladas. Acha- ceííidade ; c fem duvida o íeriay

fe aíTim nas noticias de lua fun- porque a Religiofa levou o di-

daçaõ , e ainda hoje fe collige nheiro. Naó íe paffaraò militas

das boas difciplinas daquellas horas, quando chegando á Ro-
prrmeiras , e grandes Meftras, da do Mofteiro huma ríiulher

Sí;r í/2f- como fe vio na Madre Sor Ifa- deíconhecida ^ e pondo nella &
Hlefaiii,

^^^ ^^ Mefqurta, regra, e ob- mcfma quantia , diífe
,

que a*

ta, fervancia viva daquella Gafa. quelle dinheiro fe entregaíTe á'

Part. IV. Qq íi M^
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Madre Sor ifabel , c lem dar ligiofas , fez o íinal da Cru2
repofta a alguma pergunta , que fobre a cabeça de algumas , cha-

íe lhe fez ,
defappareceo. Fa- mando todas a Sor Ifabel

, para

voreceo mais o fucceíTo para o que o Padre lhe fizeíTe o mef-

reparo a reiíftencia , que fez a

Madre ao entregaríe-lhe o di-

nheiro , defendendo-fe com conf-

tancia ,
que fe lhe naó devia,

mo nos ouvidos , diíTe com fô-

lego
, que a deixaíFem

,
que nao

queria ouvir
, pois o Geo aflim

o queria. E na verdade confe-

e que de ninguém o efperava. lho pareceo fuperior , íendo a

Gahio em fim na conta, que mais proveitofa cautela para o
era o Ceo o.que lho reftituia. focego da vida religiofa, don-

Nao lhe devia6 menos defvelo de facilita o caminho para o
as neceílidades doefpirito, me- commercio do Ceo o fechar-fe

ditando continuamente as que alguma porta aos da terra,

padeceriaó os que gemem no Entrada em annos , e eftan-

rigoroío cárcere do Purgatório, do na Enfermaria fangrada de
Aííim naó havia acçaó penofa, doença perigofa, fe lhe foltou

que lhe naó oífereceíTe para ref- de noite huma fangria , acodin-

gate. Ao romper da manhaa do lhe taó tarde
,
que a tiveraó

corria os Clauíbros , lançando por morta , e acordando de hum
agua benta pelas fepulturas das largo defmayo , dilTe : NaÕfe
Religiofas falecidas ; paíTava affujiem^ que eu naÕ heyde ir def-

dalli ao Coro, detendo- fe na ta. Mas naó tardou muito ou-

oraçaõ por fuás almas ; e feria tra , de que logo fegurou
, que

fem duvida cautela para a fua, o feria a ultima. Foy aílim. Re-
que era compaixão para as outras, cebeo os Sacramentos , e já fem

Defsjavaó as Religiofas poder articular a voz , fuccedeo

(com quem eítes, como outros o que bailou afazer notável fua

cxercicios a tinhaó pofto em re- morte, e deixar acreditada fua

putaçaó ) vella no lugar dePre- vida. Fora nella devotiífima de
lada. Teve efta noticia ; affli- huma Imagem da Senhora da

gio-fe , efcufoufe , tendo por Piedade
,
que antigamente efti-

taó pezado o officio
, que teve vera no Coro debaixo , e de

por leve o defaftre , que a li- quem a Madre SorMecia (Re-
vrou delle , como o foy o ca- ligiola da fundação da Cafa )

hir-lhe hum lenho fobre a ca- recebera aquelle grande favor

beça, que a deixou totalmente de ver trasladado o Senhor dos

furda , e incapaz da occupaçaó, braços da May laílimada aos

que a ameaçava. Naó duvida- feus , em occaliaó em que dian-

raõ muitas Religiofas, que fof- te delia orava enternecida. Ef-

fe o cafo negociado com Deos creveo-o o Padre Frey Luiz de
por fupplicas. Tanta foy a to- Soufa na fegunda Parte da
lerancia com que fofreo o gol- Chronica , nas noticias defta

pe ! Tanto o gofto de ficar in- Cafa. Conheciaó as Religiofas

hábil ! Parece
,

que fe podia a devoção extremofa, e defve-

cntender aííim, porque chegan- lada, que Sor Ifabel tinha com
do no dia legiiinte á Portaria a Senhora, e rompeo-fe no Mof-
hum Religioío de grande opi- teiro, (fem faber o principio)

niaó, que importunado das Re- que a meíraa Senhora lhe falla-

ra



Livro fegiindo Cap. XVIL 293
tâ j ajudando-ó a praticar o ve- Gafa tanto á fua vigilância , co-

rem
,
que a Imagem tinha agó' mo ao exemplo de íua vida.

ra a boca como entre aberta , Foy ella larga ^ aílim cheya de

aíTentando o commum reparo trabalhos ^ e miferias. Poz-fe

das mais antigas da Gafa, que da parte delias o inimigo das

a viraò primeiro fem aquêlla virtudes j e dilpoz-lhe algumas

circunílancia. Era grande a mo- ciladas
,
que vio zombadas , e

deília de Sor Ifabel , naõ fe defcobertas com grande fenti-

atreveraô a averiguar a duvida mento íeu ,
porque no dia em

com ella. Agora que porinftan- que a boa velha , chegada 'ás

teS efpirava , aíliftia-ihe o feu portas da morre , fe confeííóif

ConfeíFor o Padre Frey Manoel geralmente, fe viraó no Moftei-

de Torres, e porque tinha no- ro dous effeitos
j
que bem o pa-

tícia da§ duvidas em que anda- reciaó da raiva , e impaciência

vaõ as Religioías, parece, que da íèrpente venenofa ,como toy

intentava tirallas delias , e dif- o encher-fe a cella da moribun-

íe para a moribunda : Madre
^

da, e os Dormitórios de hum
Folfa Reverencia ejlá na hora da cheiro agudo , e infoportavel

fua ventura , deme licença para de enxofre
,

que examinado ^

que pojfa faltar agora. Ao que íe lhe nao achou principio ; e

ella acodio com preíTa
, ( como ouvirein-fe ao mefmo tempo no

fe já naó tivera embaraço no Pomar, defronte da mefma cel-

ouvir ) e levando a maô á bo- lá , huns gemidos
, que em tal

ca, â tapou como que nao da- lugar, e taes horas naõ podia6

va a tal licença. AlIIm efpirou fér humanos. Entendeo-fe me-*

placidamente ,entendendo-fe do Ihor quem alterava com eílaâ

que fenaô diíFe , a verdade do novidades o focego das Reli-

que fe dizia, e muitas, quepo- giofas
,
quando algumas viraôj

deriaó au£lorizar fua vida, co- que antes de fazer a moribunda
mo inferir-fe a ditofa , a que o ultimo termo, mudando-lèlhe,
palTava. è alterando-íeihe o geíto , def-

Siga-fe a efta Ifabel na me- embaraçou humamaoda roupa ^

moria outra
,
que a íeguio no dando com ella duas figas para

nome, como na vida. Foy efta huma parte da eella , final feai

Sor iPi' a Madre Sor líabel de Lemos, duvida de que deixava o inimi-

llmos ^"^ tambcm como Sor Ifabel gonaÓ fó lem triunfo , mas

de Mefquita , foy natural da com vitupério. Entrou logo em
mefma Gidade de Leiria , nao hum grande íocego , e delle

menos venturofa por dar a taes paíFou a gozar o eterno. • ^

filhas berço, como o Mofteiro Ndó contendco menos pOf

de lliooiFerecer melhorado. Taó confeguillo a Madre Sor Efte- Sor Efie^

tenra foy a idade em que am- fania de S.Jofeph, rara rio re- •C^?'!.^/

bas fe recolherão nelle ! Gref- tiro, e recolhimento, eaífiftcn-
*•'-'"•

ceo Sor Ifabel , e avultou mais cia do Goro
,

gaftando o que

depreíTa em virtudes , que em lhe reftava, aflim do dia , como
annos, porque naõ tinha ainda da noite, em oração j com tan-'

muitos, (guando a fua capacida- ta fuavidade nella , que der-

de a poz n.) lui^ar de Prelada, retendo-lelhe o coração pelos

em que fe deveo a reforma da olhos , fe efquecia do defcan-
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ço , au moílrava

,
quç nao qué-

iria outro. Sua grande refor-

ma , e obfer^^ancia a fez Mef^

tra de Noíriças 4 com ellas era

affaveJ, e branda^ eômíigo auf-

terá i, e efquiva ^ moítravaô-no

muitas vezes as paredes da íua

cella nosiinaes mal diílimulados

de rigorofa difciplina-. Levava-
lliiC fuavemente os cuidados^ e

os affedios da alma hiima Ima-

gem da Senhora da Encarna-

ção. Obrigoufe a Senhora dos

ínceros defejos de fua devota,

porque entrada em dias , e ca-

hindo de humá mortal doença,

UiQ deu a entender a mefma
Senhora os avanços com que a

fervira,

EfpèraVa já facramentada ,

e contrita a ultima hora, quan-
do a tomou hum íbno pezado.

Alliftia-lhe huma Religiofa de

íua confiança acordou-a
, pare-

cendo-lhe , antes lethargo
, que

repoufo. Abrio a moribunda os

olhos , e esforçando a voz , lhe

diíTe : Ay Madre I jpara qií€ me
acordajles ? Sonhava eu agora

,

que cahira em hum grande , e im-

mundo lâgo^ e qiie chegando a mi-

nha Senhora , e tirando-me delle

pela mao y dizia : NaÔ te defcon-

foles ,
q^Lie ficarás limpa ; ajjim

o vi logo j e que a minha Senhora

naÕ me largando da mâo , me le-

'vava a hum dilatado , e fermofo
campo. Gallou aqui Sor Eftefa-

nia , e fuípendendo-fc hum pou-
co , diíTe como alcançada do
que diiTera : Madre j naô creais

nada do que vos digo ,
que ifio he

fonhó\ e cm breves horas, com
íinaes de grande conlblaçaõ

,

paíTou ( como fepóde entender

com piedofa conje61ura ) ao cam-

po , a que a levava íua íòbera-

na Advogada.

Das Madres Sor Franciíca

floria de S/ Domingos 5

Pimentel , e Sor Jófcfa Maria SorVran^
faó recopiladas as noticias

, que ^(A^ -P^"-

achamos
; mas affim Angulares

^slTfo}t
as de fuás mortes, que íao o fajj^ari^.
melhor argumento do como vi-.

veraó. Foraõ ambas muy refor-

madas, recolhidas, e continuas
na oração. Repetia eíta a Ma-
dre Sor Francifca com entra-
nhavel anciã pelas Almas, e pa-

rece, que fe lhe qnizeraõ mof-
trar agradecidas

, porque entra-

da em artigo de morte
,
para

que fe difpos^ çoíit gtande reíi-

gnaçaô, e C9Hformidade , aílif-

tindo-lhe a Communidade, co-
mo hc coftume ^ ouviraQ algu-

mas ferventes
, que na Gafa ti-

nhaõ bom nome, que no Coro
íe cantava. Eítranharaó-no co-

mo falta de caridade, por lhes

parecer feriap Religiofas , que
íaltavao naquella hora ataôpre-
cifa aílíftencia ^ e paífando a exa-

minar o Goro j. advertio huma ^

que entre as vozes
^ que íè ou-

viaò, conhecia a de huma Re-
ligiofa, que havia tempo fale-

cera com boa opinião na Gafa
,

mas chegando todas, viraõ as

cadeiras valias , nem trouxerao

mais noticia
,
que de fer o efl:y-

lo da mufica de Oificio de de-

funtos. Fizéraô as Religiofas

conjedlura
,

que feriaó as Al-

mas
,

que vinhao aíliílir , e a-

eompanhar a fua bem feitora

,

que na mefma hora paíTou, e

feria a receber o premio de o
ter lido.

NaÕ foy menos vènturofa a

morte da Madre Sor Jofefa
(ainda que lhe precedeíTc confli-

to, fahindo delle com triunfo
)

porque dous dias antes que fa-

leceire , entrando em grandes
agonias , e fem dar attençaÕ ao
que lhe perguntavao algumas
Religiofas , levantou a maõ , a

defcar-
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defcarregou hum grande golpe Deos ^ vejo o braço de fua jujli^

em a face
;

pedio logo
, que ça , levantando huma efpada para

lhe lançalTem agua benta para cajltgar minhas culpas \ e fe ellas

hum lado da eama , e ficando fao tantas ^ como JeraÕ as lagrir

fó com huma Religiofa , de que mas poucas ?

fe. fiava, lhe diíTe: Madre j como Pobre., e humilde edificava

me deixou fó^ que tive hum gran- a quem avia , e a tratava
;
por*

de trabalho com o inimigo , mas que lendo taõ bem nafcida, e
acodiome o Senhor» Defte inítan- tendo humã tença grofla , na6
te até o em que efpirou y fe lhe ufava do que tinha, nem tinha

naõ ouvio mais que darlhe gra- outro conceito do que era , mais

ças , paíTando a entoallas com que o da mais abatida fervente

os Goros dos Anjos. da Gafa j huma , e outra coufá

Parece , que pizou o mef- fe via no trato de fua peílba.

Gontava muitos annos neíte ef-

tylo de vida
,
quando a aífaltou

mo caminho , nao conhecendo

em toda fua vida outro mais

« p. que para Deos, a Madre Sor huma febre aguda; recebeo lo-

Jippa^de Filippa deAthaide, illuftrepor go com grande confolaçaó de

Athaide. nafcimento , mas mais conheci- efpirito os Sacramentos , e a ul-

da por hum zelo ardente, e hu- tima noite, que teve de vida,

ma refoluçaô livre , com que viraõ as Religiofas., que lhe

reprehendia as mais leves que* aífiftiaô
, que mudando-lelhe o

bras da obfervancia. Na doGo- femblante ( entre accidente dô

ro tao continua ,
que como fe fcrmofura , c alegria ) forrin-?

os achaques (
que padecia mui^ do-fe , eftendia os braços, co-

tos , e intoleráveis ) a refpei- mo que queria receber a alguém

taíTem, recolhida áquelle Sagra- nelles. Áíliftia-lhe huma irmaa

do, era a primeira
, que a to- fua á cabeceira , e perguntou-

das as horas junto á eftanteda- lhe admirada, que novidade era

va alma áquella fagrada melo- aquella ; ao que diíFe, naô co-

dia , com huma voz clara , c mo repoíta , mas como quem
chea, de que era dotada. Aca- acabava de entender o que via :

badas as horas, eMifiTa, ficava Sim ^ fim ^ aparenta^ que me vem
em oraçaõ até á mefa; occupa- bufcar. E dalli a pouco efpirou,

çaó, que repetia aífim de dia
,

continuando-felhe tal alegria no
como de noite, a toda a hora, femblante , como fe defconhe-

que tinha livre, e o mefmo era cera os horrores da morte. En-

levantar a Deos o efpirito, que tenderão logo as Religiofas ^

começarem acahirde íeus olhos que a.parenta de que dizia vi-

taó copioías, e continuadas la- nha bufcalla , era huma Reli-

grimas
,
que entrarão as Reli- giofa

,
parenta íua , falecida ha-

giofas no reparo de que naó vja muitos annos na mefma Ga-
leria fó compunção o motivo fa; nao ficou delia mais que efta

delias. Fez-lhe a pergunta hu- memoria, e a de que fe chama-
ma, que tinha mais familiarida- va Dona Violante, mas as cir-

de com ella , a que refpondeo cunftancias com que parece a

com fingeleza : Madre ^ comonaõ via, e fallou nella a moribun-

heide chorar ? Orar naÕ fey eH\ da, a íeguravaó digna de occu-

fey ,
que em me pondo diante de par efta efcritura com mayor

nod-
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noticia Fique efta para argu- qiie abrir os braços, e os oiivi-

mento de fuavida, e queixada dos ás efperanças com que a

omiíTaó de quem poderá apon- chamava o Mundo. Dizia, que

talia. Deos era melhor, e verdadeiro

Mas paíTemos das Religio- Pay? e que os que queriaó ler

fas defta Gafa ás ferventes dei- verdadeiros filhos , deviaõ er-

la,<e fejaô eftas o appendiceda guer os olhos fó á fua Provi-

vida daquellas, pois ao feu ex- dencia , que nunca foubera fal-

èmplo fe fizeraõ capazes de nos tar á bem fundada confiança.

^ dar aíFumpto Naô digaò os po- Com efte animo ficou no Mofr
líticos do Mundo , que podcn- teiro , fervindo na Enfermaria

do lo fer contagiofos os males, delle com huma taõ extremo-

fó elles fe participaõ com a vi- fa caridade
,
que fó o tempo

,

íinhança , porque na pratica do que fe furtava ao fono, para dar

Ceo também fe pegaô as virtu- a Deos
,
podia chamar feu ,

por-

des. E porque havia de ter que naó havia hora , em que as

mais indiiftria a malicia, que a enfermas a naô achaíFem á ca-

graça? Tenhaô embora fequito beceira , aílim para o regalo,

os peccadores; que fantos, feo como para a mefinha.,

naó tem taó numerofo , temno Nefta occupaçaõ lhe cança-

mais admirável. Foy experien- raô as forças ; deu o lugar a

cia, que fe defempenhou neíta quem as tiveífe mais robuítas ,

Cafa, fendo as ferventes delia por naó confentir as enfermas

humas vivas eftampas das herói- mal fervidas , e fogeitoufe a af-

cas virtudes das Religiofas , co- fiftir a algumas Religiofas , com
mo as que vivendo de portas a o lucro de que fendo menos o
dentro com o feu eníino , fe trabalho , lhe fobejaífe mais tem^

adiantarão com o feu exemplo

;

po para fervorofos exercícios

,

aífim vieraó a defempenhar por aílim de penitencia , como de
efcolha , o que viag obr^r por oraçaó. Efta a levava antes de
obediência. amanhecer para o Coro. Sua

Seja huma das que melhor mais extremofa devoção era com
Marg^' O executou , Margarida dos An- a Imagem de hum Menino Je-
fiJa dos jos ,

que entrando nefta Cafa fus, a que ( em podendo ) aí^
•^'^^^•^' com eíperanças de Freira Con- fiftia occupada ; naó o largava

verfa , faltando a poucos mezes da lembrança ; nelle çra toda

de íua entrada quem lho pro- fua pratica. Entroufe hum dia

mettera , íe via importunada da meditação do que aquelle

de feus pays
,

que intentavaó Senhor padecera
, ( paíFava aca-

Icvalla para cafa j mas tinha já fo pela cafa
, que chamaÓ do

lançado grandes raizes em fua Rofario ) eis-que fe lhe repre-

alma a relbluçaó de pizar aquel- fenta, que via paíFar o Senhor

le caminho
, que via taó trilha- com o madeiro nos hombros

,

do das cultivadoras da virtude, cubertos , e banhados os olhos,

e naó era já fó com deiejo
, e o rofto em fangue , desfaleci-

mas paíTava a exercício. Efqui- do , e attenuado , como fe a

vou-fe apromeífas, e adiligen- cada paíFo o defamparara o ef-

cias, efcolhendo antes viver na pirito. Perguntavaó-lhe defpois

Cafa de Deos com abatimento^ algumas Religiofas
y que a vi»

raÓ

\
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rao naquella occaliaô parar, e

fuípenderfe como extática
,
qual

fora o motivo , e ella o decla-

rava com huma grande íinceri-

dade , e ílngeleza.

Naô fofria o inimigo delia

,

como pay do engano, e daaftu-

cia, que huma mulher rude, e

íimplez lha deixaíTe fruftrada.

Naó havia caminho por donde
Haõ intentaíTe atalharlhe o que

pizava afua perfeverança ; ate-

morizava-a com eftrondos , a*

meaçava-a com precipicios , fi-

nalmente apparecia-lhe horrivel,

e formidável para divertilla de

feus exercicios fantos. Succe^

deo aílim em huma madrugada,
porque indo nella ( como coítu-*

mava ) para o Goro, ao atra?

velTar a cafa do Rofario , vio^
que de huma, e outra parte lhe

occupairao , e cobriao ás pare-

des homens armados
,
que corh

afpe£l:os medonhos,!, e indigna-

dos a ameaçavaò , fe intèntaíTe

paíTar. Deixou a Serva deDeos
de atemorizada o caminho , e

tomando outro,» foy; ter íuaorar

çaó : em huma Gapellinha reti-

rada dei;mayor commercio , a-

dondt. a continuiou algum tem-
po-yaté que mais; efquecida do
fuccífeíFo , to rnou ao Coro. . . i

Occupados , e bem gaftos

muitos annos em íiinilhantes ex-

ercicios , cahio de huma doenr
ça mortal. Levaraô-na as Reli-

gioías para a Enfermaria , aílif-

tindo-lhe todas com grande ca-

ridade, chamadas da boa opi-

nião de fua virtude. Crefceo o

mal , e huma noite ,
que fe acha-

va fó, advertio huma Religio-

fa
, que eftava na raeíma Enfer-

maria, que ella com voz , e rcf-

piraçaó cançada fe queixava de

que morria fem Sacramentos
,

e defam parada das fuás Reli-

V l^rt. ly.
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gioías. A efta queixa ( como
ouvio a mefma Religioíà decum-

bente ) fe feguio huma voz,

que claramente dizia : Naõ se

defconfoles ,
que naÕ morrerásfem

as tuas Freiras, Entaõ fe en-

cheo toda a Enfermaria de hu-*

ma claridade taõ eílranha
, que

excedia a luz do dia
; perceben-

do-fe hum rumor como de pef-

foas
, que fe hiao movendo a

compaíFo, e como fem eftrondo

de calçado. Atemorizou fe a Re»
ligiofa , deu vozes

,
que lhe aco-

diíTem , e quando chegarão a

ella, a acharão entrada em hum
defmayo

,
que paífado , contou

o que. havia vifto , e ouvido.

PaíTaraõ a examinar a mefma
Margarida, e perguntando-lhe,

que tinha vifto , ou com quem
tinha fallado , refpornleo com
hum íemWante cheyo de hum
novo vigor, eakgria: Que nem
vira y nem fabia de > nada. Era r.e-

pofta muy repetida de^ fua mo-
deôia. Recebeo os Sacramen-

tos entre eíFeitos de compun-
ção, é alvoroço, e paíTou a Ipr

grar: a felicidade , jque fe lhe

conje6lurava nelle. Poy fua mor-

te em hum Domingo 17. de Fe-
vereiro de 168Ó.

. Nao deixemos em lIlenciQ

os nomes de outras duas ferven-

tes , ainda que mais antigas^

mas naõ de menos credito ,.;0

argumento do como fe cultiva-

va a virtude neftaCa^^) fervin-

do também efta memoFia de cair

tigo á omiíTaÓ delia
,
porquç

fem duvida mayores aíTumptos

nos devia de roubar o tempo ,

e o defcuido em vidas de mu-
lheres

,
que merecerão o que

agora veremos. Tinha-fe man-
dado do Mofteiro fazer huma
Imagem de Santa Barbara, ap-

petecida da devoção (Jas RçU-
Pp giofas

,
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giofas , como perfeguidas na- predeftinadas. Eis-qiie ouve cia-;

quelle .íltio, e fuás viíinhanças ra , e diftintamente huma voz,
de medonhas trevoadas. Por que lhe dizia : Lava-tne ejles pés

efte tempo fe achavaô huma ma- com ejfas lagrimas
;
que es do nu-

drugada as duas ferventes, de mero das efcolhidas, Atemori-

que falíamos , no Clauftro , a zoufe a Religiofa , e levantando

*que defceraô para ferviço dehu- a voz, correo para huma Ermi-'

ma officina
,
quando vira6

, que da de Santo António
,
que eftá

por elle paflava huma menina na Cerca , como bufcando com-
de rara fermofura , e eftranha

,

panhia nas Religiofas
,
que alli

eomo rica gala. Sufpenderaô-íe aífiftiao a toda a hora. Naó fal-

como as que labiaõ
,

que nao taraõ algumas, que fizeraõ re-

havia daquella idade fecular ai- paro no fucceííb , naó podendo
giima na Cafa , menos quem tirar da Religiofa mais informe

áquellas horas paíFeaífe porella. delle, que o fufto, e o retiro;

Parou a menina , e detendo-íe ao feguinte dia dilTe o Confef-

pouco efpaço , defappareceo
, for a toda a Communidade ,

obfervando ellas o lugar. Che- que deíTem a Deos as graças

gou ao feguinte dia a Imagem pelo favor , que fizera a huma
da Santa , e vifta por ellas com Religiofa daquella Cafa ; e por

â memoria frefca , teftemunha- morte delia. lè teve inteira no*^

raô, que era aquella a menina, ticia. ^

que tinhao viAo no lugar do Muitas nos deixara fepulta*

Clauftro; nelle felhe abriohum das a pouca advertência de re-

nicho , em que a Imagem fe colhellas. Lamentável herança

poz , e he venerada , confervan- defta Cafa , que fundada no ri-

do-fe nella efta memoria. Cha- gor da obfervancia
, ( que en-

mavaó-fe as ferventes Luiza tao florecia nefta Provincia )

Carreira , e Maria das Chagas, e povoada de efpiritos com que

A efta antiguidade encoftare- fe adiantava huma , e outra ,

Tíios outra , -de que naõ achamos fempre ficou defraudada , e quei-

•naticia na CHronica, mas acha- xofa do muito que fe deixou

mos traduflaó inveterada, efe- defperdiçar nella , valendo-fc

^ura na Cafa , ainda que o tem- lempre aflím noíFo anteceíFor ,

po nos roubou huma parte muy como a noíla diligencia, dó re-

«flencial , como foy o mome da médio da tradição , talvez dit

-Religiíifft', que nos offèrece a minuta. '

^riefente- matéria , mas naó fe

leprulte a efte Mofteiro a gloria

dé ter nrais huma filha digna
'defta efcritiifa. Orava efta Re-
ligiofa em certa occafiaô diante

idfe ; hum Cnrcifixo , crefceo o

iervor do^fpirito , buícou nas

laí^rimas d' defafogo , e favore-

^éiída das rttudas vozes delias
,

íèrriprê ouvidas do CeOy esfor-

T^JíMi. a IhãV^í&edindo ao Senhor

,

i^ue' a fizefle do numero da^

t - '
; \ . . _ . -GA-
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'"'•' ma, letras com mais devoção^

CAPITULO XVIIL que arte, que a cada hora lhe

compunha , eníinando-as , e con-

Das Madres Sor Catharina do vidando com ellas as Religio-

Prefepioy Sor Ifabel de Chrif- fas, para que aajudaíTem 2i\o\v

to , Sor Aldonça da Magda/ena j
var o Senhor de todas.

Sor Magdalena do Horto ^ Sor Foy fua vida inculpável ,

Marianna de S. Miguel , Sor mortificada , e exercitada em
Joama de Jefus , Sor Catha- todo o género de virtude, em'

rina da Cmz, do Mojleiro de todo de afpereza. Confirmou-o

Nojfa Senhora da Saudação de íua morte. Efperava o ultimo

Montemor o Novo. golpe delia , recebidos com íua-

vidade todos os Sacramentos ,

. Ç^Iga-fe venturofamente á Ca- quando entenderão as Religio-

d^N^st ^ ^^ ^^ Santa Anna de Lei- ias, que lhe aílilliaô
,

que en-

TihÕrà da ria, a de NoíTa Senhora daSau- trava em batalha com inimigo,
Annun- daçaó , de como a que deveo porque moftrando affliçaó , e

Aíont'/^
áquella as primeiras Meftras da defafocego, viraó que voltado

trwr o' fua obfervancia , como foy a o rofto a huma parte da cella

,

7<lovo. Madre Sor líabel Vaz , e duas refpondeo duas vezes com ef-

companheiras. Em nenhum tem- perteza , e promptidaô rara na-

po lhe faltarão gloriofas difci- quella hora : He mentira , he men-
pulas , cultivadoras defte jar- tira. Afliftia-lhe o Prelado, poz-

dim de virtudes, titulo que me- lhe preceito, que diíTeíTe o que
receo em todas fuás idades

,
via, ( porque ao mefmo inftan-

como lho deu na fua primeira te lhe ficou o femblante fereno,

o Padre Frey Luiz de Soufa. e alegre ) refpondeo : Que vi'

Vello-hemos agora nasReligio- nha a Menina bufcar a velha,

fas ,
que floreceraó nefta mais Era eftylo feu chamar Menina

vifinha, efeja a primeira a Ma- á Senhora da Apprefentaçaõ ,

Sor Ca- dre Sor Catharina do Prefepio, de que era devota , e era aquel-

^do'^Fr^ff'
a quem deu o fobrenome a de- le o feu dia. Tornou a alvoro-

fgpio.
' voçaó extremofa da reprefenta- çar-fe como que fe lhe repre-

çaõ deite myftcrio
,
que desde íentava aíTumpto de nova ale-

os primeiros annos
,

que veyo gria, e attendendo ao que lhe

para efta Cafa , até os oitenta, mandava o Prelado, diíTe : Que
que contou de vida, lhe fervio vinha toda a Corte do Ceo a acom-

de meditação , e de pratica , panhar a Senhora ; logo foy no-

porque íobre defconhecer total- meando os Santos , de que era -

mente todo o comercio do Mun- efpecial devota , accrefcentan-

do , naô fe lhe ouvia fallar mais do : E por coroa chega o meti

que em Deos nafcido. Com el- Evangelijla ; e cerrando fuave-

le na pobreza , e na ternura dos mente os olhos , pafíbu a acom-
primeiros alentos, reclinado no panhar aquella foberana, e bem-
tofco , e defabrigado leito das aventurada efquadra,

palhinhas eraó os feus cuida- Naó trabalhou menos para

dos, os feus requebros, entoan- merecer a fua companhia a Ma^ fTi^"
do-lhe aoOrgaó, e outros inf- dre Sor Ifabel de ChriUo, quç

chrtjlo,

triimentos em que era deílriíH- desde menina fe criou nefta Ca-
Part. ly, Pp ii fa.
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,

lâ, aJonde entrou como outro

Samuel confagrado a Deos pe-

la promeíTa dos pays \ que o
receberão quando menos o ef-

peravaõ; venturoíos os de Sor

Ifabel em terem mais filhos, co-

to , centro , e termo de todos os

feus cuidados , e exercícios.

Ufou fempre lãa junto á car-

ne , e cama huma cortiça. Na-
da fe via em fua cella , nada
no trato de fua peflba , que nao

wo em nobreza , e bens de for- prégaífe penitencia. Seguio-fe-
tuna , mas mais venturofa a R- lhe á muita idade a morte; pre-
Iha em lhes darem outro Pay

,
cedeo-lhe huma doença , de que

e melhor Gafa. Difpoz também logo diífe que morria. Recebi-
o Ceo

, que fe accommodaíTe do o Viatico, repararão todas,

com as penfoens delia, porque que fe lhe inflammava o roílo,

fendo Sor Kabel rica pelo que como fe nelle fe lhe ateara hu-

tocava á fua legitima, por ca- ma labareda ; e perguntando-
íos , e demandas chegou a en- lhe a caufa , refpondeo : Naff

trar no noviciado taô pobre
, po/p) dtzella , mas pejfo a todas ,

que cfcaíTamente teve dote, mas que fejao devotiffimas do SantiJJi-

por iflb melhorada no da virtu- mo Sacramento
,
porque he inex-

de. MiS tal era a induílria de pUcavel o premio, Eftava já muy
fuás maons , e tal a de fua proílrada, nao pode, por majs

diligencia, que fó com ellafez que fe animava, por os joelhos

grandes obras na Gafa , como em terra
, ( porque recebeo o

foy hum juro, que rendeífe pa- Senhor veftida ) e vendo que
ra a Fefta do Sacramento; la- naó podia , levantou a voz fo-

vroulhe retabolo , e tribuna ; e nora , e clara , e começou a en-

o dia que a vio acabada , banha- toar o Hymno do Sacramento:

da em lagrimas , e proílrada Sacris folemniis junãa Jlnt gau-

por terra , lhe dava graças, por dia, Gontinuo-o, mas já fe lhe

aceitar de huma pobre aquelle naó percebia com a fraqueza

,

pequeno tributo naquella Ga- e acabou com elle venturofa-

pella
,

que feita de efmolas
,

mente a vida. Por fua morte
era o gaziofilazio de Ghrifto. fe acharão os inftrumentos de
O exemplar de fua vida a poz
no lugar de Prelada ,

que exer-

citou com grande reforma. O
jejum da Gonítituiçaô á rifca

,

comendo fó huma vez ao dia

,

e da reçaõ
,

por mais que li-

mitada , era a melhor porção
para hum pobre. Todos os dias

huma difciplina de fangue. Ora-

ção no Goro o mais do tempo

,

fua penitencia , difciplinas , ci-

licios , e huma cruz de metal

com grandes , e agudos bicos

;

era efta o martyrio de toda a

Qiiarefma , feftas feiras de todo

oanno, e vefperas de Commu-
nhaó. Faleceo em huma quinta

feira , dia confagrado ao San-

tiíUmo , como fe a fua devoção
o efcolhera para o venturofo

e (
para a occultar ) noquefur- daquella jornada,

tava ao fono. Teve dom de la- Seguio-fe á Madre Sor Ifa-

grimas ; entre hum fervorofo bel a Madre Sor Aldonça da

ímpeto delias fe lançava por ter- Magdalena , affim no ajuftado ^^L^^J^
ra ao ouvir as oito horas da da vida , como na efpecial de- Magda-

noite , em veneração da infti- voçaÔ do Sacramento
, que pa- ^^f^-

tuiçaõ do Saiitiífimo Sacramen- rece lhe ficou em herança, fen-

do

Sor AU
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do efta Madre huma das qiie decera nella ) Refpondeo-lhe
efcutaraó a Sor líabel

,
quando agora : Madre , naõ pedio Fofa

á hora da morte aconfelhou ef- Reverencia a Chriflo crucificado
,

ta devoção como mais impor- que lhe déjfe afentir o que tinha

tanre. Defempenhou-fe bem cora Jentido ? Ao que tornou a Ma-
ella Sor Aldonça nas obras, dre : Sim

^ fim pedi \ mas cahin*-

que fez para oculto do Senhor, do logo no que tinha dito, ac-

difpendendo com maó larga, e crefcentou: NaÕ fey fepedi ^ mat
grandiofa

,
porque fendo-o a íua ainda que peàijfie ,

quem fou eu

tença , era ella a mais pobre

,

para lhe merecer ejfie favor ?

porque tudo dava. Era efta Ma- Achava-fe já muy proftra-

dre filha de Dom Fernando da , e praticavaô entre íl algu-

Martim Mafcarenhas , e Dona mas Religiofas, que eftavaõ na

Maria de Alancaftre ; e como cella
,
que nao durava mais que

fe na nobreza fe eftudaíTe a hu- aquelle dia. Levantou a voz

,

mildade, era taò humilde, co- e diíTe: E d manhãa naõ prefta .y

mo nobre. Nada fe ouvia em que he dia de Nojfia Senhora ?

íuas palavras, que naõ foaíTe a Voltou logo para huma irmaa

defeftimaçao própria , nada íe re- fua
,
que fentio chorar , e difTe-^

parava em fiia peflToa,que naófer- lhe
,
que fe naõ defconfolaffe

,

viíFe de edificação a quem avia. e que já que as Freiras a refpei'

A' do Sacramento ajuntava tavaõ como May , fizeíTe porque
a devoção do Rofario; huma, entre todas le confervaíle a paz;
e outra lhe occupava o tempo

,

que ella eftava com a verdadei-
que lhe reftava do Coro. Le- ra em fua alma , e que alli ti-

vavaõ-na para elle de madruga- nha á fua cabeceira huma lei^

da, porque de cincoenta annos guinha muito fermofa, que lhe
perdeo a vifta. Alli gaftava o fizera , e fazia muitos bens , e
dia, acompanhando a Gommu- a Senhora do Rofario com mui-
nidade no canto , e na reza

,
tos em a raaõ. Coftumava efta

porque tudo fabia de memoria. Madre dar nas primeiras Do-
AíFaltada de doença grave

,
pe- mingas do mez os Rofarios ,

dio que a levaíFem para a En- que fe tiraõ por fortes; parece
fermaria

, que hia acabar nella. que lhe quiz moftrar a Senhora
Foy a doença rigorofa, como a que aquelle pequeno difpen-*

dilatada , fem que as dores ai- dio a obrigara. Da leigumha
teraíTem o focego de fua pacien- fe entendeo

, que feria Santa
cia. Recorria ao ultimo alivio Rofa , de que era muy devota,
de fua alma, que era commun- e lhe chamava a Santa leigui-

gar algumas vezes. Apertaraõ-na nha. Pedio dahi apoucas ho-
humas rigorofas dores nos pés ras, que lhe chamaífem o Con-
de forte, que pedio a huma ler- feífor para fe reconciliar, que
vente, que lhe aífiftia , que fe já eftava Sacramentada , e di-
quer com as maons lhos fomen- zendo-lhe

,
que para o dia fe-

taíTe, porque aquellas eraõ do* guinte, que era oSabbado
,
por

res de morrer.
( parece, que a naõ fer já hora, refpondeo ; E

ouvira a fervente alguma hora, quem vos- dilfie a vos
y
que então

pedindo ao Senhor na Cruz, terey eu falia} Succedeo a^m ;

que lhe déífe a fentir o que pa- e recebida a Unçaó no Sabba-

do
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do que diíTera, cerrou os olhos fer ijlot ou para cima , ou para

taÒ Ibavemente, como quem os baixo, E defappareceo o vulto;

abria no dia da eterna lelicida- mas parece
,
que teve mais iar-

de. ga licença outra vez ,
que en-

Sera duvida, que he a ma- trando-lhe na cella , a tempo
yor dos Juftos ( em quanto an- que ella fe levantava daoraçaó,

daô nefta vida mortal ) o pa- lhe deu hum encontro com tan-

decer , pois fao eíTcs os mimos ta violência
, que cahindo , deJP-

Sor Ma- ^^^ ^^^ ° ^^^ ^^ ^^^ regala- manchou hum pé , e com tanta

gdatena dos. Vejamolo na Madre Sor enormidade
, que por mais cu-

ao Horto» Magdalena do Horto, de vida ras
,
que felhe fizera5 , fempre

taó exemplar
,
que concorrendo a lefao foy a mefma , como igual

Religiofas de grande efpirito a paciência com que fofreo na6

nefte Mofteiro com ella , a íin-

gularizaraõ para Prelada , mas
com tanto exceíTo caritativa

,

que fobre difpender o que tinha

com as que neceílitavaô , com
maô taõ larga

,
que fe fez po-

bre , da mefma forte applicava Mas nem eíte , nem os annos a

ás mefmas os bens , e contin- £zeraõ difpeníar no rigor de

gentes da Communidade ; mas feus exercícios, , os mais peno-

dando lhe iíTo em cargo, largou fos occultos. Já viíihha á mor-

G governo, dizendo, que fe el- te , viraô as Religiofas
, que

la naó havia de remediar necef- lhe rodeavaõ a cama
,
que alte-

fitadas
,
para que queria ter fub- rada com huma repentina ale

fó as dores da quebra , mas os

rigores da cura. Aílim paíTou

toda fua vida em hum conti-

nuado tormento , aliviado no
conhecimento de que Deos o
aceitava , pois o permittira.

ditas ? Solta defte embaraço
,

a naõ achavaó mais que na cel-

la, e no Coro. Fez o Ceonel-

la huma rara harmonia ,
porque

unio hum grande entendimento

gria, fe fentava nella , dizendo
a todas

, que ajoelhaífem
, por-è?

que chegava a Rainha dos Ani
jos ; e ficou logo tao tranfpor*'

tada , e fora de fen tidos
, que

com huma grande íingeleza, e entenderão, que efpirara.

penetrando tudo , em nada a- Tornou defpois de grande
chava malicia. Parece, que pi- efpaço em íi , e por mais per-

cou ao demónio efta iincerida- guntas, e diligencias, naõ ref-

de de animo em taõ prompto pondeo ao que fe lhe pergun-

juizo
,
pela oppoíiçaõ de fer el- tava do que vira , antes por ef-

le aquella infaufta fntelligencia, paço de trez dias, que ainda

em que fe unirão a fciencia , e viveo , naõ tomou nem agua,
a malicia. Começou de perfe- nem coufa de fuítento , como
guir a Sor Magdalena. fe fó o foraõ os grandes fegre-

Em hum vulto negro fe lhe dos , em que eílava elevado feu

oJFereceo , tomando-lhe o cami- juizo
, ( que o tinha inteiro

)

nho de huma efcada. Fez for- como outro Paulo. Affim eípi- ^^.f^
^^'

ças para a lançar por ella , mas rou em venturofo focego. Vi- ^"ebus &
a boa velha, ( que bem o co- raõ-felhe defpois nos pés íinaes nonman,
checia ) encoítando-fe á parede, de chagas, enas coitas de açou- ^lucavit,

levantou a voz, e diífe lhe def- tes, como fe feu Efpofo a ti-
b^j-^^Ad'

temida , e fegura : Como ha de vera feito cm vida huma eftam-

ítii: pa
j.v.5>.



Livro fegurido Cap. "XVIII. 905
Mortifi. pa ^U3. A roupa do leito em tos de fua devoção , fingulart

carionem que eftivera , refpirava fragran- mente a NoíTo Padre, a que a
jefu in cias, como o que fora urna de levava hum.taô vehemente affet

noítro^
huma Feniz

, que acabava de £lo
, que. parece , que a tirava

circunfe. efpirar caduca, para viver éter- de feu fizo. Só nelle fallava ,

rentes. na. fó delle queria ouvir fali ar. No
timKvX ^^ ^^^^ longa vida , e igual- dia do Santo , levantada ante

mente penoía o pertendeo a manháa, corria o Mofteio, tof

Ser Ma. jyiadre Sòr Marianna de S. Mi- cando hum adufe , e cantando

,

ç^^M^-
^^ S^^^ ) ^^^ ncí^ã Cafa faleceo de e chamando as Freiras ,

que
'

^
'" ^^^ annos , fendo em todos os vieíTem para o Coro

,
para fa*

que teve de Freira , hum retra- zerem o .dia mais largo. A le-

to da obfervancia , e efpecial tra era compoíiçaó. fua , feita,

da pobreza religiofa. Para íi e cantada com mais devoçaõi,

naõ refervou nunca coufa algu- que arte , e harmonia. Ficou

,

ma ; o que lhe davaó , ou de e fique em memoria para argu-

elmola, ou de propina, ajunta- mento de huma Santa fingele-

va, applicando-o para algumas za, e vinha a fer:

peíTas de prata , que deu a San-

Defpertay Freiras filhas

de S. Domingos de GufmaS

,

do meu coração ^ do meu coração,

Pagaô-fe os Santos muito ina6-fe /às .Religiofas da fegu-
das verdades delle , ainda que rança com que o dizia , e por^
defpidas de artificio, e concei- que ò repetia , e inftava , a come-

to ; e parece
, que fe pagou pozerao de toalha ,: e chegiíni |

Noífo Patriarcha das do extre- do-lhe outra, abrio a boca , ea
mo de Sor Marianna

,
porque cerrou como fe commungara

,

aífim o moftrou o defempenho ficando por tempo confideraveí
com que íe houve comella. Ga'- como fepultada em igual repou-
hio doente , dando logo a en- fo

, que filcncio.. Durou malú
tender

, que era chegada fua alguns dias em que tomou o
morte ; e eftando para fe lhe Viatico^ mas naò fe lhe ouv^id

dar o Viatico , diíTe
,

que lhe mais palavra ; viraô-fe fim gran^

pozeflTem huma toalha lavada, des demonftraçoens do alvoro-

e outra para commungar. Era ço de feu efpirito, com queef-
de madrugada , cfcufavaó-fe as pirou, ficando com hum tal fem-
Religiofas

,
que fe achavao na blante , como fe defconhecera

ceila
, que nao tinhao vindo os a idade, e a morte. ^i

Padres, que eftiveíFefocegada; Naó foy menos a fingelezá

ao que refpondeof: .E» bem fey: de outra^ Madre, que de raadil^

o que digo
j
ponhaÕ-me a toalha y. ros ai>nòs , mas na innocencí^

e cheguem-me outra , que ejidhqui.. menina , veyo para eíla Cafa;

Nojfo Padre S, Domingos para Foy eftt a Madre Sor Joann» fja//Pg^
me dar ia Çú^nmunkiS, Adirjira*' de Jefus , taõ abfervante àski jus,

;On i leys,
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leys , que profeíTara y como da centou ella : Já lã 'uay pela por-

que llie enfinaraõ como Gatho- ta fora, Admiravao-fe as Reli-

Itca nos dous preceitos , em que gioías do fuccedido ,
quando

fempre andava meditando, amor voltando a reparar na doente
,

de- Dcos , e amor do próximo, virão
, que alternadamente fe

A oração , ou vocal, ou men- fufpendia, e alegrava; e per-

tal y lhe levava o mais do tem- guntando-lhe
, que novidade a

po, cortando ainda pelo do fo- movia, refpondeo com alvoro-

no. A caridade com o próximo ço, que era a Mãy de Deos

,

taô prompta , e taõ defvelada

,

que a viíitava ; e accrefcentou

que diante delia fe naó havia logo : E S. João Baiitijla. Con-
de dizer palavra

,
que o oíFen- tinuaraõ-lhe as perguntas , mas

deíTe. Se naó era fácil adefen- fem mais attender a ellas , nem
ia, deixava a pratica. Aííím vi- fazer mais movimento, efpirou,

via huma vida inculpável , e cerrando osolhosxomo em dei-

quieta, antes ignorando
, que cançado fono.i íirfl u

fogindo a malícia. Adoeceo gra- Ponhamos fim ás noticias

vemente. Foy rara fua toleran- defta Gafa com huma Religio-

cia, mayor a conítancia com que fa, que já o era antes, de en-

Ibportou os tiros do inimigo, trar nella, como foy a Madre
que entaÓ reforçou como defef- Catharina da Cruz , que nafcen-

perado. dò pára o Céo ," âíHm fe come-

Huma noite,, que 'defcança- -çou nos primeiros annos a ef-

va a doente .';vc eftaya para íc quivar ao M,mido, que em ca-

lhe dar huma bebida, eis-que a ia de feus pays até com os ir-

hum golpe de vento tempeíluo- maons cerceava o commercio
;

io fe apagao todas as luzes da nem tinha , nem bufcava outro

Enfermaria. Levantarão a voz mais
,
que com Deos retirada a

algumas Noviças ,
que aílíftiao hum Oratario. Recolhida , e

nella., porque crefceo o temor profefíanoMoíleiro, continuou

com o eítrondo como de huma feus exercicios aíTim penitentes,

grande ruitia. Acodem as Re- como <^evotos , e todo o feu an-

ligiofas aíFuftadas , acha,6 a doen- tigo eftylo de vida , fem accrel-

te mortificada com o pèzo de eer mais que o merecimento da

huma cadeira,, que tinha ficado obediência, fó fe melhorou de

aos pés da cama , e: agora lha fegredo , e cautela ( que naó
tinhaÓ lançado fobre ou.corpô podia ter em fua cafa ) de que
com violência. Huma panella nafceo a pouca noticia do eftyr

em que fervia o medicamento
,

lo com que fe mortificava j.por*

Sor Ca*
tharina

da Cru%»

que' aflim vivia folitsria ,: ja-ef-

condida
, que lhe chamavaó a

Sepultada. .>.i ,. . ;[

Vio-le com huma tença.grtife

entornada
, ,e apagado o lume

em que fervia. Perguataó-lhc
pela au£lora de tanto mal ; e

. crefponde ella com tança ííngQ-

kza, como fegurança,apontan- fa, que eftimou para di/penfei^

- do para huma parte da cafa : ra da pobreza; tudo punha nas

Qtiem foy ?...Foy.o diabo ^ heilo ílias.maons , attendendo primeir

alli eftd, Jgora fe efcondeo entre roas neceílldades daCaía.;Na6
MqneUasN&vipu^ lancentrlbe a^tict as houve nella de trigo ^ em

i^ltenta. Lançarkõ-na , e accref- quanto teve a oecupaçaó do Ger

çipi leiro

,
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leiro , antes fe fez reparo , e

vio com admiração, que tendo CAPITULO XIX.
as mefmas rendas , e tratando-

fe a Communidade com largue- Da Madre Sor Maria das Chaga^

za, aflim fobrava
,
que le ven- Jilha do Mojleiro de Nojfa ò'e-\

dia. Já muy entrada emannos, nhora da Annunciada

( que contava noventa ) lhe to- de Lisboa,

mou parte do rofto hum ílnal

vermelho , que engroíTando , e "TTT^ Oy efta Cafa da Annuncia- Mofteíro
efcurecendo-fe com deformida- Jj da aquella copia tao viva da An-

de , moftrou a forma de hum da primeira obfervancia Domi> t^tinaaãa

bicho , apertando-a com tanta nicana
, que fe naó contentou

^^^^

'^"

violência
,

que lhe ameaçou a com as imitaçoens , e íímilhan-

vida, entendendo-le ,
que mor- ças da Cafa de Jefus de Avei-

Teria fuffocada. Era igual a pa- ro, ( de donde para ella vieraó

ciência , mas mayor o defvelo as primeiras meftras de efpiri-

de aparelhar-fe para o ultimo to , como da mais celebre claf-

golpe delia
,

que naó tardou fe delle
,
que reconhecia aquel-

muito com huma morte taó di- la idade ) mas a voto de bom
tofa , que o mefmo Ceo a deu juizo, parece que competia com
a conhecer a toda a Villa

,
por- a primeira afpereza das obfer-

que eftando a doente para efpi- vantes de S. Xifto em Roma,
rar, fe vio fobre o telhado da jardim cultivado com o defvelo

Enfermaria huma luz em forma de Noífo Santo Patriarcha. A
de labareda , e imaginando da tanto chegou a reputação defta

yilla , que feria fogo , correrão Cafa nos feus principios , e allim

ao Mofteiro a tempo ,
que efpi- o foy confervando até eftes nof-

rando a doente , fe apagou a fos tempos, como fe defconhe-

luz. cera a injuria delles na conti-

De mais Religiofas poderá nuaçaó da reforma, e nos glo-

haver limilhantes noticias , mas riofos eíFeitos delia. Começa-
faõ as deita Cafa taõ efcrupu- mas a vello em huma de fuás

lofas em referillas fem exafla filhas , e defculpefe-me huma
prova do fuccedido

,
que nem pequena digreífaó , a que me

nos podemos queixar de fe nos dá motivo , e a que o aíFeílo

apoucar o aíTumpto. Naó o per- nacional me leva goftofo , e def-

deremos
, ( fe Deos nos der vi- culpado.

da ) alargando-fe o tempo, por- Qiie fe povoe o Ceo de ef^

que até o prefente he a Cafa piritos , tirados das Thebaidas,

reformada , e digna de fe efpe- das Paleílinas , dos defertos , e

rarem delia iguaes empregos das brenhas , hofpedarias dos

para nova elcritura, e continua- peregrinos da terra, que a vaó
dos créditos para efta Província, pizando até chegarem á Cidade

permanente
, ( que aqui naó ti-

nhaó , nem acharão ) em que
defcançaó como Pátria lua do-

iTjeíticos de Deos por todas as

eternidades , naó he muito ,

porque as Paleftinas , e as The-

Part. IV. Qcj baidas
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baidas faô as claíTes , em queíe ra , difcríçaõ, emodeíHa, qua-

enlina a pizar aquella eílrada, lidades juntas
,
que podendo-a

e as hoftiarias , em que fe toma jurac Feniz humana , a deixa-

p fuftento para continuar o tra- vaõ fegura de toda acompeten-

balho delia. Mas que nas Cor- cia. Mas nao baftava o applau-

tes, nos Palácios, nos Templos ío commum, e aquella vaidade

da íbberania , e mageftade hu- nativa dos idolos da fidalguia,

mana , fe crie hum efpirito def- e da belleza
, para que l3ona

apegado do feu centro , defcon- Maria fe efqueceíTc da& expe-

tente das meiguices da fortuna, riencias, em que cada dia exa-

e negaças da vida , deiíCando minava que nao paíTavao to-

tudo atraz para buícar as piza- das dehumas eftatuas de barro,

das dos que pobres , e amorta- a que apedra da fepultura des-

Ihados correm com anciã a abra-

çar os defcommodos da vida
,

e os rigores da penitencia, bem
parece particular difpoíiçaô da
Providencia deDeos

,
que com

eftes exemplos , tantas vezes re-

fazia em cinza.

AíIIm fe entrava continua-

mente de hum maduro conheci-

mento da improporçaõ
,
que ti-

nha aquella vida com tantas lar-

guezas , andando-lhe os inftan-

petidos nos Palácios Portugue- tes da morte contando as piza-

zes, quer que os reconheçamos
feminarios da virtude , de don-

de coftuma tirar já induftriados

os feus mimofos. Entendello-ha

melhor quem tiver noticias das

fuás Chronicas ; agora conti-

nuemos eíFa experiência na vida

de Dona Maria de Vilhena
,

Sor Maria das Chagas defpois

de recolhida a efta Gafa.

Foy Dona Maria filha de

Fernando da Sylva , e de Dona
Brites de Vilhena, Fidalgos taõ efpirito, o Padre Frey Thomé
conhecidos , como virtuofos , de Jefus , Eremita de Santo

que governando efta Coroa El- Agoftinho
,
peííba de boa repu-

Rey Dom Sebaftiaó
, ( com taçao em virtude , e letras (con-

zas , fem que podeíTe a mais

advertida cautela prevenir a

ultima. Bem alcançava Dona
Maria com hum entendimento

claro que erao golpes , com que
o Geo defpertava o leu defciíi-

do , eí com hum génio dócil

correfpondia com bons propafí-

tos, mas logo enfraqueciaõ ef-

tes com leves embaraços. Suc-

cedeo nefte tempo ir ao Paço

,

chamado ahuma importância de

quem Sebaftiaó da Sylva, irmaó
de Dona Maria , morreo em
Africa ) viviao na Corte de Lis-

boa. Morta fua may DonaBri-

ceito, que confirmou, falecen-

do em as mafmorras de Barba-

ria com hum raro exemplo de

paciência , deixando elcrito a-

tes , refolveo feu pay , e paren- quelle livro , que fe intitula

tes, que Dona Maria fe reco- Trabalhos de Jefus ). Oconhe-
Ihefle no Paço por Dama da In- cimento

, que defte Religiofo

fante Dona Maria , como da fe efpalhava por toda a Corte,

Rainha Dona Catharina o fora convidou agora a Dona Maria,

fua mãy. Achou bom agrado na para que obufcaífe, praticando

Infante , boa aceitação no Paço, com elle as vehemencias , e frou-

lugar
,

que também lhe gran- xidoens do feu propofíto ; fa-

gearaó as prendas de fermofu- hindo ( do que lhe ouvio ) abra-

zada
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zada em defejos de executallo. aceitar qualquer Religioía nef-

Propoz logo recolher-fe em o ta Cafa ) em que ella refoluta-

Molteiro da Madre de Deos j mente bufcava íepultura. Ao
adonde fobre a chamar a refór^ mefmo tempo ( porque eíTe era

ma daquella Gafa , fe lhe faci- o impedimento mais forçofo )

litava a entrada nella ,
pelas propoz á Infante com difcreta

repetidas vezes, que a Infante perfualiva aquella importância

a fazia. de fua alma
,
que antes devia

Aílim o determinou em feu favorecer, que embaraçar, pois

coração , fem dar parte a pef- era negocio pofto nas maons de

foa alguma; e chegada a occa- Deos, a que naó chegavaô nem
íiaô de entrar com a Infante os braços dos Principes. Era a

naquclie Mofteiro , nelle fe lhe Infante de coração Catholico , e
.

deu huma carta de Frey Tho- pio
;
prometteo-lhe antes deí-

mé , em que a advertia
,
que truir, que patrocinar lhe o.mi-

naô ficalTe naquella Caía , por- nimo eftorvo , e porque a dila-

que era Deos fervido que fof- çaô naõ fomentalTe algum , re-

lê em outra. Sufpendeo-fe , e folveo (que até aqui fe eften-

admirou-fe com a advertência, deo a fupplica de Dona Maria)
medindo bem, que fem revela- entrar logo com ella nefta Ca-
ção naõ podia fer fabido , o que fa da Annunciada , o que fez

naó teve mais teftemunhas , que em dia de Noífa Senhora de
feu mefmo peníamento. Voltou Setembro, pelos annos de 15-77.,

para o Paço , donde por mais e no mefmo dia de tarde to-

que fe valia de feu entendimen- mou Dona Maria o habito, com
to para a cautela daquella anciã grande alvoroço de feu efpiri-

de melhor vida , fe lhe come- to , confufaó , e inveja do Pa-

çou a divifar logo grande diíFe- ço
,
gloria , e edificação do Moí-

rença em tudo. A modeftia no teiro.

veítido , a frequência no Ora- A' mudança da vida fe fe-

torio, o retiro das praticas, e guio também a do nome; cha-

a eíquivança com aseftimaçoens mou-fe Sor Maria das Chagas,
palacianas. Chegou em fim á mas taõ pouco eftranha na mu-
noticia de íeu pay

,
que naó dança da vida , que antes pare-

tendo em quem defcançar as cia, que naõ fora até alli a fua

eíperanças de fua Cafa, levou mais, quehumenfayo paraacer-

muito a mal o efquecer-fe a fi- tar a que bufcara. AílIm a acha-

Iha dos interefles delia, e pedio vaõ prompta para a aílíftencia

á Infante, que a nenhum Mof- do Coro , para o íèrviço das

teiro a levaífe comíigo. Mas officinas de mais trabalho, naõ
Dona Maria taõ advertida, co- lhe podendo fazer mayor mi-

mo refoluta, tinha já efcritoao mo
, que occuparem-na donde

da Annunciada , dando noticia elle foífe mais penofo , e com
de feiís intentos , e embaraços hum femblante taõ alegre , co-

á Madre Sor Margarida de S. mo fe fe vira agora fenhora do
Paulo , Religiofa de fua ami- Mundo. Era centro de feu eí-

zade, e confiança, para que ti- pirito a oração , c reconhecia

veíTe alcançado licença del-Rey o favor da Meítra de Noviças

( circunílancia preciík para fe em lhe deixar mais horas livres

Part. IV» Q3 ii para
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,

para aquelle exercido. Nao fó agradecida ao favor de a livrar

pontual, mas defvelada para o

das Matinas da meya noite.

ProfeíTa, naó fe aproveitou de

mais alguma liberdade mais

de huma queixa , a que nao va-

leo medicina
,
por mais que ie

empenharão os profeílores del-

ia. Paliando defta Cafa na ter-

que para tomar ainda mais tem- ceira Parte da Chronica , con^

po para a oração, feu quotidia- ta o fucceíTo o Padre Frey Luix
no paílo. Para a vocal tomava de Souía. .?:::' r>

determinado tempo, porque de- Já carregada de annos, co-

votiílima de N. Senhora, ajun- meçou a padecer a penfaõ dei-

tava todos os dias ao feu Rofa- les nos achaques ; foy o pri-

rio o feu OiEcio Menor , e mui- meiro taô rigorofo , que lhe

tas commemoraçoens de Santos; tirou a vifta ., a que fe feguio

aílím vinha a fer fempre o feu dores ,
que lhe nao permittiao

commercio com Deos. Parca no o menor defcanço , mas taó con-

fallar , naó permittia , que nem forme com tudo o leu fofrimen-

levemente fe oíFendeííe o proxi- to , que fó o preceito da Prela-

mo ; defendia-o induftriofa , ain- da a fezconfentir em algum re-

da quando a razaô o culpava
,

médio. Nenhum foy de pro-

dizendo, que naô havia nenhu- veito : com que lhe veyo a du-

ma para negar defculpas
,
quan- rar com a vida o martyrio. Nao

do mandava Deos
,
que a todos era outro o alivio delle mais ,

fe deíTem os perdoens. que retirar-fe ao Coro, donde

Amante da pobreza , fe lhe gaftava o dia inteiro , e grande

divifava no trato da peíToa, e parte da noite. Proftraraõ-na

na defnudez da cella. Peniten-

te, fe cortava com difciplinas

amiudadas , e fe cingia com ci-

lícios de ferro , e com tanta ef- ciofa , e recebeo-os com moftras

treiteza, que abrindo felhe cha- de verdadeira contrita. Tinha
gas pela cintura , fe veyo a ia- fido em vida muy perfeguida

ber pela cura, que fiou de huma de efcrupulos , efperava aquel-

Religioía, com bem magoa da la noite a ultima hora , oíFere-

lua cautela
,

que fem duvida ceo-lhe o Gonfeífor
,

que fica-

nos fepultou mayores empregos ria perto do Mofteiro para fe

de fua penitencia. Sobre os je- reconciliar fendo neceífario
,

juns das Conftituiçoens accref- refpondeo : Que jd o naÕ era
,

centava muitos , e muy eílrei- ;porque Deos lhe acoàiria. Affim

tos. Çhegou-a a pôr o feu ze- parece
,

que foy fervido de a

lo no lugar de Prelada, que en- aliviar daquelle tormento. O
cheo com igual defvelo , que mefmo lhe fez ao das íuas do-

inteireza , e com hum animo res
,

porque aggravando-felhe

taó dilatado, que acabou a Igre- de forte
, que a naó deixavaó

ja ( que ficara imperfeita por parar hum inílante, e pedindo-
morte de fua anteceíTora ) com lhe ella que , íe foífe fua vonta-
grande difpendio , fcm perdoar de , lhas temperafle

, porque
a diligencia , e induftria , para queria em feu coração fallar com
ajuntallo. Da fua tença lavrou elle, a deixarão de todo deípois

huma Capella a S. Jacintho ,
de tantos annos de tormento.

i.á.i , ' Ailim

de todo os achaques , chegou
o ultimo eíFeito delles na mor-

te , pedio os Sacramentos an-
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AíTim livre de toda a affli- dfe Sor Maria das Chagas , veyo

ça6
,

gaftoii- muitas horas etíi bufcar a mefma ventura neftaP

huma cftranha fuípenfaõ, e íi- Cafa; mas parece, que quiz o

lencio , e abrindo os olhos , co- Ceo
, que a defejos compraíTe

mo fe deípertara de hum lethar- o lugar nella
,
porque aíÊm fe

go, pedio que lhe chamaflem á lhe retardou efte goíto
,
que o

Prelada , e mais Religiofas ,
veyo a confeguir já em idade

porque era chegado o tempo de creícida, mas com tantos fegu-

deixallas ; e defpedindo-íe de ros de que a tinhao violentado

todas
, perdeo os fentidos,e os embaraços, que entrando na

como fe adormecera, paíTou a Portaria , levantou os olhos a^

melhor vida. Entendeo-fe pie- hum Chrifto crucificado , e diíTe'

dofamente aílím, efcutado tam- com voz chea de alvoroço, que
bem o teftemunho do Padre Fr. lhe naô cabia no peito: Graçar

Francifco da Colla , feu Confef- vos dou , Senhor
,

qtie já me vejo

for de muitos annos , dizendo, no que tanto defejaval Quem af-

que em todos elles lhe naô acha- fim deu a entender
, que entra-

ra nunca culpa mortal, e algu- va no centro , já fe entende ,

mas vezes nem venial ; e Ihepa- que continuaria com gofto ; affínt-

recia
,
que naõ podia haver crea- fazia tudo com acerto , fervindo^

tura mais miúda , e acautelada e edificando todo o Mofteiro.

em fua confciencia , nem mais Na guarda das Conftituiçoens

temerofa de oíFender a Deos. efcrupulofaj eftreita , e miúda;
Houve também ( como he tra- nao fó nas íbgciçoens de Novi*^

diçaó ) peíToa de virtude, que ça , mas defpois em mayores li-'

diÔera
,
que paflará efta Madre berdades- de profeíTa. Defejofa'

do leito ao Ceo. Naô faltou ou- de fuftentár, e recrear a miude
tra , que apontou alguns pro- fua alma com o pafto dos An-
digios

,
que fe feguiraô á fua jos da Euchariftia , fofria con-

morte , mas com huma noticia trâriedades das Preladas , e de
taô confufa

,
que nos naô dá algumas Religiofas

,
que attri-

mais lugar
, que a efta. Fale- buiaô a hypocrezía aquellas fre-

ceo a Madre Sor Maria cm 24. quencias ; naô era fua pacien-

de Dezembro de 1630. contava cia mferior áquelle defejo , ac-

de idade fetenta e trez. commodava-fe muitas vezes com
elle embaraçado, por evitar re-

CAPITULO XX. Paros no Mofteiro.

De noite íe defvelava para

Das Madres Sor Maria de Jefus; as Matinas, para a oraçaô nas

e trez irmaas Sor Brites do Sa- madrugadas , inventando defper-

cramento , Sor Anna de Jefus ,
tadores para o fono

,
que a per-

e Sor Catharina do Efpirito feguia
, pelo pouco tempo

,
que

Santo , do mefmo Mojieiro da lhe dava. Mas o inimigo , ven-

Anmmciada. do que o empregava na ora-

çaô , naô havia induftria , ou

NAÔ fufpirava menos por artificio
, que lhe naô defman-

fe ver no ditofo tálamo chaíTe para a deixar adormecer,

^r d^^'
^^ Efpoío a Madre Sor Maria o que ella fentia , vingando-fe

]efHSi ^^ Jefus , que delpois da Ma- delle com nomes de defprezo ]

que
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que fe lhe ouviaó repetir mui- nal de que alli eftivera , na6

tjs vezes na cella , como fe o fendo a detença muita , e eftan-

feu enfado o tivera á vifta. Ajun- do a Cerca fechada. Entendeo

tava a efte defvelo grandes , e logo , como lhe dava o Ceo a

continuas penitencias de cili- entender quanto valia a morti-

cios , e difciplinas ,
que o de- ficaçaô , e que fem duvida para

inonio lhe naó podia embara- merecer com ella , lhe pozera

çar 5 vingando-fe em a perfe- aquella flor á vifta.

guir. AíEm a divertia, e aíFuf- Pobre voluntária ( porque
tava , apparecendo-lhe em fór- fuppofta a licença dos Prelados,

mas horriveis, o que Ihefucce- podia ter o ufo da muita abun-

deo certa noite 5 eftandonoCo- dancia, que havia em fuacafa)

ro em Matinas ,
porque levan- fe lhe via no habito, e na cel-

tando os olhos para a cafa do Ia
, que nunca lhe efquecera

,

Orgaõ
,
que lhe ficava frontei- que efta era fepultura, e aquel-

ra , vio na porta delia , e que la mortalha. Singeleza de cora-

a tomava toda , hum medonho çaô , em nada achava malicia ;

Dragão com reprefentaçoens de com grande ternura delle ,
que

ira , e fereza , os olhos duas vi- a fazia romper em lagrimas ,

vas labaredas , erguidas no ar ouvia fallar na Paixão de Chrif-

as garras, e a cauda ondeada, to. Com a mefma aíliftia ao

e longa , como que fe queria Menino na reprefentaçaô do Pre-

lançar a fazer preza. Entendeo fepio, fazendo-lhe algumas ja-

Sor Maria a vifagem diabólica

,

culatorias taó pias , e taõ bem
e fem fufto poz os olhos no difcurfadas, que bem fe enten-

chaô , e foy rezando. Daqui dia , que a íua fingeleza era do-

Ihe ficou o naó erguer mais olhos te da alma fem miftura de igno-

em eftando no Coro. rancia.

Chamava-à a contemplação Contava perto de oitenta

a lugares folitarios , razaõ por- annos quando hum achaque a

que eftimou muito o ofiício
,

poz ás portas da morte
;
pedia

que teve de Cerqueira. Entra- os Sacramentos com grande re-

va na Cerca, e elpalhava os fignaçaó, e conformidade , ad-

olhos com gofto por aquelle miradas as Religioías , que to-

Ceo delcuberto , e dizia com da a fua vida a virão tremer

fingeleza , que em huma occa- daquella hora , e com igual re-

fiaõ vira nelle huma claridade paro de a vçrem fem o minimo
mais viva

,
que a do Sol, e que efcrupulo , fendo eftes o feu

lhe parecera, que rafgando-íe, continuo tormento. Na noite

moftrava hum abyfmo de luz

,

que eípirou , aíHftiaô-lhe já as

que lhe ferio nos olhos. PaíFa- Keligiofas em vigias, e conta-

va outro dia por huma das ruas vaó duas horas
, quando ferio

da mefma Cerca, e fuípendeo- a porta da cella hum grande

fe ao ver huma flor taó fermo- golpe, como de tiro, que dei-

fa, e nunca vifta, que convida- xou a todas com fobrefalto , e

da da novidade, e da delicia, medo, menos a moribunda, que
quiz lançar maô delia , mas mor- voltando á porta o rofto , diíTe

tificando-fe ,
paflbu adiante, e com voz de motejo \'Ha caõl e

ao voltar a naô achou , nem 11- como te conheço 1 Entendendo
bem,

i
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bem

,
que era o demónio ; nem mortificada

,
porque o habito

a taes horas , a tal litio , e com
(
que nunca veftio novo ) era

tal violência podia chegar outro mortalha, eftreita, rota,edeí-

braço. Gonheceo-fe melhor o valida, acompoftura huma ima-

tiro ao outro dia, achando-fe gem damodeítia; parecia, que
huma pequena pelota de ferro o Efcapulario antes lhe prendia
defronte da porta. as maons

,
que lhas diílimula-

Perguntou logo a enferma va j os olhos taô recolhidos em
em que dia eliava , e refpoíi!- íi mefmos , que fó a anciã da
dendo-lhe

, que era o de Santa morte
, que lhos abrio , acabou

Catharina de Sena , diíFe com de dar a conhecer a cor
,
que

alvoroçado femblante : E como tiverao. Teftemunha-o quem a

entraremos hoje ambas fermofas , vio , e tratou. Silencio conti-

e ayrofas polo Ceol Ella me leva- nuo , mais eftreito em toda a

rá como minha madrinha. Era Sor Semana Santa , em que le lhe

Maria devotiíílma deíla Santa, naõ ouvia palavra. .'!.

ApreíFou-lhe o gofto a jornada, A caridade para aííiílir ás

e efpirou com tanto focego , doentes , lhe tirava o fono
;
pa-

como fe tivera o feguro de que ra acodir aos pobres , o fuften-

fazia a que diflera. Gontavaô- to. O mayor aceyo do culto

ie 30. de Mayo de 1676. Divino a fazia trabalhar enge-
Com mais antiguidade no nhofa , empregando nelle toda

dia de leu falecimento (que he a grangearia ; luzia ella nos Al-
a que feguimos neftes eícritos ) tares da Igreja , e nas alfayas

conhecemos a Madre Sor Ga- da Sacriília. Eftes eraõ os em-
^or Ca- tharina do Efpirito Santo; mas pregos do tempo , que lhe ío*

àoE^fpi-
precedeo á Madre Sor Maria bejava do Goro , em que nao

rito San- de Jefus , para ficar livre o lu- faltava dia, e noite
, por mais

to. gar ás trez irmaas dignas delle. que a difpenfaíTe o embaraço
Foraõ ellas Flamengas de na- de qualquer oíficio. A noite,
çaó , tomarão o habito , e pro- e dia da Encarnação paíTava nel-

teíFaraò juntas , foraó igualrtien- le orando , e prollrada em fe

te reformadas , e acabarão taó vendo fem companhia. Tal a
fantamente , como diraô eftas devoção

, que tinha com efte

memorias. Foy a primeira a Ma- foberano myfterio ! Era igual a
dre Sor Gatharina , e foy efta do Nafcimento , e Refurreiçaó.

Madre huma eftampa viva de Naó fe celebrava até aquellc

huma verdadeira Religiofa. Gor- tempo o triunfo delia nefta Ga-
rerao nella parelhas a virtude

,
fa com folemnidade publica

;

e a capacidade , confeguindo o inventou-a ella ( alcançada li-

faber repartir feu efpirito nos ccnça dos Prelados ) com Ser-

empregos de Martha , e Maria, maõ , e ProciíTao feftiva ; difpen-

pareceiído fempre
,
que em ca- dio

, que fez toda lua vida, e
da hum delles eílava toda. Ob- ficou a fuás irmaas em herança,

fervantiílima nas Gonftituiçoens, Dura até hoje na devoção de
adiantava íe no exercício, e ef- alguma Religiofa.

treiteza de mais jejuns , conti- Abrazava fe em zelo da hon-
nuas difciplinas , afperos cili- ra de Deos , e obfervancia re-

cios. Antes parecia morta; que guiar , reprehendendo com in-

teire-
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,

teireza qualquer quebra delia , de Pafchoa paíTou defta vida

mas com huma tal doçura nas com o ditofo reparo de fe lhe

palavras
,
que baftavaò a refor- contar o dia de morrer no de

mar, e compungir. Faleceo de refufcitar.

achaque rigoroíb ,
conquiílan- Pagou ultima das trez ir-

do a coroa do fofrimento ,
por- máas efte tributo, a Madre Sor

que até os gemidos ,
que fahiao Brites do Sacramento , a que os

natural defafogo , eraò protef- achaques prenderão defpois de
tos da conformidade de feu ef- alguns annos os paíTos

,
para

pirito. Na ultima refpiraçaó naó acompanhar as duas irmãas

delle abrindo os olhos , e per- na afpereza da obfervancia ; mas
cebendo-felhe hum lubrizo nos igual no efpirito

, parece
,
que

beiços , diíTe , apontando para fe adiantava a todas na contem-

parte determinada da cella : Jf- plaçaó. O Coro era o feu cen-

fafiem-fe'^ naõ vem ? Sufpendeo- tro, as lagrimas as vozes, com
fe logo , e cfpirou com focego

,

que nelle fallava a Deos. En-
cntendendo as Religlofas pie- ternecia-fe á viíta das Imagens,
dofamente, que feria a Rainha efcutando a Paixão do Senhor,
iios Anjos , de que Sor Câtha- e vendo a reprefentaçaõ do feu

rina era ílngular devota na re- Nafcimento, c ouvindo asLen-
petiçaõ de feu Rofario , con- das dos Santos , de que tirava

templaçaõ de feus myfterios ;
documentos. Tudo o que toca-

exercicio, a que fe naó feguem va a Deos , fazia facilmente

menos lucros. grande imprelfaó na íincerida-

Trabalharao por confeguir de, na pureza, na ternura de j

os mefmos
,
que a boa irmãa

,

fua confciencia. Obediente , e

as outras duas , a Madre Sor humilde, entendia, que a todas

Anna de Jefus , e a Madre Sor devia fogeiçaó
;
prodígio dcf- 9

Brites do Sacramento. No ri- empenhado fó de hum efpirito if;

gor, e auíteridade de vida fe- defpido , e defcarnado de todas *

guio a Madre Sor Anna a Ma- as paixoens de terreno. Que-
dre Sor Gatharina

,
porque a- riaó ou importunalla , ou ouvil-

chando-fe com muitas forças
,

la as Noviças , e emendavaó-na
carregava a mao nas peniten- em alguma coufas , íahindo as

cias. Ardia em zelo da refór- mais prudentes compungidas ,

ma , e reprehendia com tanta e todas doutrinadas de verem
afpereza

,
que muitas vezes en- lua fogeiçaó , e efcutarem fuás

trada de efcrupulo , fe proftra- repoftas.

ya , e pedia perdão a quem ti- Devotillíma do Bautifta
,

nha reprehendido. Era infepa- ( foy empenho de todas trez )
ravel companheira de fua irmãa lhe lavrou huma Gapella , e com-
Sor Gatharina nas aífiftencias poz com bom ornato , feítejan-

do Goro , defvelo da oração
,

do nella com grandeza , e al-

exercicios devotos, e quotidia- voroço o dia de feu nafcimen-

nos. Ficou por fua morte com to. Garregada de annos , e re-

o cuidado, e difpendio para o cebidos com doçura de efpirito

triunfo da Refurrciçaõ , e pare- os Sacramentos, faleceo embu-
ce, que fe pagou o Senhor def- ma madrugada do dia dos San-

te cuidado, porque em hum dia tos da Ordem, em ^. de No-
vembro
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vembro de 1678. Poz-fe logo, viria defepultura? Andava def-

como he coftiime , o corpo no calça , e ainda que os chapins

Coro , c anticipou-lelhe ás exe- lhe livravao os pés do chaõ
,

quias a celebridade do dia, co- em eftando donde fe lhe na5
jno em myfteriofo annuncio das podeflem ver , os punha nelle

,

em que aíliftiria íua alma ; con- naô fendo menos martyrio o
jedtnra piedola , e favorecida trazellos á inclemência do tem-
do teílemunho de fcus Confel-

fores
,
que lhe naõ acharão nun-

ca culpa mortal.

po.

CAPITULO XXI.

Dava pouco ao defcanço
,

fobre huma taboa , e duas man-
tas

, que lhe ferviaô de leito.

O mais da noite paílava oran-

do , antes , como defpois de

Das Madres S'or Elena da Cruz^ Matinas , a que aííiftia continua,

Sor Maria da Vera Cruz , Sor defvelada , e goftofa. Achavaô*

Catharina da Cruz ^ Sor Mar- na aílim os exercidos peniten-

garida de S. Miguel^ e outras tes. Muitos jejuns a paó , e

Madre? de reputação ^ e nome\ agua , difciplinas continuadas,

e de duas innaas Converfas do cilicios rigorolbs , e mortifica-

mefmo Mojleiro da Amiunciada, çao em todos os fentidos ; mas
a mayor , o nao fer poílível á

NAÔ deixemos fem reparo fua induftria , e cautela efcon-

a repetição de appellidos der aos olhos de toda a Cafa
do loberano linal da Cruz

,
que eftes empregos da fua vida. Da-

lemos no titulo deite Capitulo qui lhe nafceo a mayor defcon-

de Religiofas
, que íloreceraQ folaçaó, e martyrio delia, defe-

'^ juntas , tomando por brazaó
,

jando mudar-fe á Recoleta do
e credito o mefmo, que lhe ha- Sacramento, naô fó porque nel-

via de fervir de martyrio
, para la coníiderava as aufteridades

que fe naó entendeíle
,
que o fem difpenfaçaô alguma , mas

ler cruz o eftado
, que abraça- porque alli podia ufar delias

vaó, as atemorizava, antes fer- fem parecer
, que fe ílngulari-

vindo de lhe au£lorizar o no- zava. Com efte defejo encami-

me, as incitava para a obriga- nhado amais perfeição de vida, ,

çaó da vida. Seja a primeira a acabou com todos os Sacra-

das que fizeraõ taõ lingular ef- mentos , e paíTaria a melhorar

^or E/<?- colha , a Madre Sor Elena da delia, pagando-lhe Deos a re-

na da. Cruz , aparentada na Cafa dos foluçao , e anciã de afpirar á

Condes da Ericeira, e criada mais perfeita. í

na fua com taõ bons enfayos Parece, que o foy ajuízo
para a vida, que começou nefta humano a da Madre Sor Maria Sor Mar*
Claufura , como fe tivera fre- da Vera Cruz , que já em ida- g^f^^da

quenta lo as covas da Thebai- de mais crefcida a veyo fepul-
Cnr^'''^

da ; aíFim era a fua cella o car- tar nefta Cafa. Foz diante o
^'

cere voluntário , a que a Çcn- exemplo das que achou mais re-

tenceava huma nativa afpereza formadas nella, e fem admittir

comdgo mefma. Mas fe o íeu difpenfaçaô alguma, nem rigo-

habico no exterior naõ desdizia rofos achaques a faziaõ afrou-

Crui.

de mortalha
, como lhe naÕ fer-

Part. IV.

xar na oblcrvancia. Mas em hu-

Kr ma
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nta» circunftancia fe exercitou, rias ás fuás horas , e defpói^

e fe deu a conhecer fua vida. das oito da noite fe foraõ dar^

Era Sor Maria Religiofa de e entaõ efpirou Sor Maria ,

muita capacidade, e preftimo, cumprindo-íe o que diíTera.

mas em tudo o que fazia tinha Mais*que a Madre SorMa-
taô pouca fortuna , e tal def- ria, com que agora acabamos,
agrado ao humano

,
que ja' era madrugou a Madre Sor Catha- ^^^ q^^

apodo a fua defgraça
,
para qual- rina da Cruz

, para bufcar eíla tharína

quer coufa -mal íuccedida. Af- Claufura
, porque de mais ten- daCru%,

lim fe efquivavaõ com ella , ros annos começou a viver nel-

e a motejavaò até as humildes la , e com tanto defpcgo de
da Cafa. Mas nem baftava ifto tudo o que he Mundo , e com-
para exafpcrar fua paciência , mercio humano

, que o mefmo
menos fua obediência, pondo-a foy profeífar, que excluir-le de
as Preladas em oiEcios

,
que já todo, fem ter outro mais que

pareciaó eílranhos nos feus an- o Divino. Confelho fora efte

nos. Em todos os que viveo, de fuás tias, ( grandes meftras

grangeou
,

para empregar em de efpirito ) aquellas trez ir-

mayor veneração , e augmento mãas , de que já falíamos no
do culto Divino, devendo-fe o Capitulo paífado. Aílím era a

mayor ornato da Igreja ao feu lua vida no Coro. Pelas quatro

defvelo, e difpendio. da madrugada hia para elle
,

Tinha tença larga , e erá dalli ás funçoens precifas da

bem aííiílida de parentes, mas Communidade, voltando, o nao
em fua mao nao tinha nada ; deixava fe naô ás dez da noite,

do depoíito paflava tudo para Tao puro , e taô cândido era

os empregos, que temos dito, feu coração , que a nao eftra-

fem que fe viíTe na fua cella nhariaó no feu numero os An-
mais, que o retrato da mais ex- jos, gaftando a vida- em louvo-

trema pobreza. Entrada em an- res Divinos. Teve dom de la-

nos, e proftrada de huma doen- grimas, linguas com que ref-

ça rigorofa , ouvio o defenga- pondia ao ouvir fallar nos be-

no de que morria com grande neíicios de Deos , efpecialmen-

conformidade , igual o apare- te no de padecer para nos remir.

Pobre, mortificada , e pe-

nitente , foy auftera no jejum :

fó huma vez no dia tomava o

lho, e devoção com que rece-

beo os Sacramentos* Durou def-

pois alguns dias , e tornando
cm hum delles de hum parocif- fuftento , fem admittir nunca
mo , em que a rodeou a Com- coufa , que pareceífe regalo,

munidade , abrio os olhos , e Devotiííima da Senhara , e de
diífe : Ainda naÕ he tempo ^

por- NoíFo Patriarcha , a nenhum
que eu naÕ heide morrer fe nao d^ defmereceo o nome de filha ; af-

Ave Marias. Pareceo trefvalio, lim confervou a pureza de fua

porque ella vivia , e ellas ha- confciencia. Viveo largos annos
viaõ de dar-fe logo. Mas foy nefte eftylo de vida , e chegou
eouía digna de reparo, quedi- a ver a morte aíFouta , e defem-
vertidas as Religioías com a- baraçada. Pedio os Sacramen-
quella afliftencia , efqueceo a tos entre ardentes fuípiros de
todas o darem-fe as Ave Ma- yer a Deos , e pedindo ás Re-

i ligio-
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ligiofas

,
que coníolaflem íuas ra fru£lificar , e defpois chega

anciãs , fallando-lhe em confas o tempo da colheita-, e da ale-

do Ceo. Antes deefpirar, dií^ gria. Porém naõ he aílim na

fe com fegurança , acompanha- diípoíiçaó do Ceo com os feus

da de hum reverente alvoroço

,

femeadores ,
porque ainda que

que a vinhao bufcar os Patriar- no ultimo da vida fe colha o

chás , os Martyres , e as Vir- fruto da eterna
, já ao regar no

gens; e logo fallando com Deos, valle de lagrimas a íementeira,

repetia muitas vezes : Senhor^ fe tem anticipado a doçura nos

Senhor , lo dicho dicho. Conje- frutos da efperança. Por iífo os

£lurou-fe, que com o Senhor jfi- que choraô lagrimas penitentes
,

zera algum venturofo contrato na mefma dor percebem fuavi-

em vida , e lho lembrava na- dades. Ainda vaô regando , e

quella hora. Propunhaó-lhe as já parece
,
que vaÔ colhendo.

Religiofas algumas fupplicas
^

Aílím o experimentava Sor

para que as fizeíTe por ellas a Margarida em tudo o que lhe

Deosj vendo-fe em fua prefen- podia fervir de mortificação , .

ça ; e ella refpondia , que íím

,

porque eíTe era o caminho do *

com agrado, eíegurança. Com merecimento. Daqui lhe nafcia

toda nos merecimentos de Ghrif- a inteireza com que obfervava
to

,
paíTou defta vida , deixan- as fuás leys , ainda que carre-

do piedofas conjedluras de con- gada de achaques
,
porque le-

feguir a que efperava. vantava os olhos a mayores in-

Trabalhou por merecella a tereíFes. Foy nella rara a cau-

SorMar- Madre Sor Margarida deS. Mi- tela de fallar , temendo ofFen-

f^S^^M/ S^^^^ ' ^^^ difcipula das gran- der até com huma palavra, co- PoneDo-

*ru/l,
' ^^^ meftras

,
que achou nefta mo fe pedira a Deos com o 'P'"^

*^""

Cafa, começou a pizar oeftrei- Profeta, que lhe puzeíFe huma ^^ ^^^
to , e trabalhofo caminho da guarda na boca. Aílim era oíi- pf. 140,

obfervancia , com tantos lucros lencio a fua mais aconfelhada
de fua alma , como colhia nos repofta. Eraõ já muitos os acha-

fuaves frutos de piedofas lagri- quês , e os annos , tinhaona
mas com que acompanhava fua preza , e entrevada huns , e
oração. Aílim adianta Deos os outros ; entendeo

, que fe che-

premios a pequenos ferviços
,

gava fua morte, e principiou a

como melhor conhecem os mi- devoção
,
que NoíFo Patriarcha

mofos de feu Divinos regalos, eníinara a huma fua devota
,

Euntes pcírque até nas lagrimas íabem para que a tiveífe boa. Rezava *

ibanc , & deíbobrillos , melhorando- fe ain- ( defpois do Rofario quotidia-
flebant Ja no que cantava , e promettia no ) hum Terço , contemplan-

í!l?r,"J^^ o Profeta aos que caminhando do a cada década o myílerio ,

fua , ve- pelos delertos cia penitencia
, que lhe pertencia ; era efta de-

mentes femeavaó boas obras , cultivan- voçao exercício de hum anno
;

autem ^o-2?i com lagrimas
,

para def- chegou a Madre Sor Margari-

lúTxul- P^'"^ virem alegres a colher os da ao fim delle , e diífe : Ora
tanone, frutos delias. Mas efte he o dií^ jd conclui com a devoção: fe Deos
portanres curfo dos homens , que vem he fervido ^ venha embora a mor-

lor'£os.
^^^^ primeiro fe lança a femen- te, Deulhe logo o mal, que a

Pf. 125.* te á terra , defpois fe rega pa- trouxe , e citando já facramcn^'

Part. IV. Rr ii tada.
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,

tada , e conforme com o que Dona Maria de Mentzes , dá

Deos difpunha , como era devo- Cofa dos Saldanhas ; a Madre
tillima da Senhora do Rofario, Dona Maria de Albuquerque ,

lha trouxeraò em hum Sabbado da mefma Cafa ; foraô eílas Re-
para a cella as Religiofas, can- ligigiofas muitas vezes Prela-

tando-Ihe a Salve, e Hymnos, das, lugar
, que cncheo a fua

de que moftrou grande confola-

çaõ em lua alma. Mas acabada

efta muíica , começou a foar pe-

lo Mofteiro outra mais íuave,

e peregrina. Correrão humas
Religiofas ao Coro , vinhaó ou- reprehenfaô de fua vida. Carre

/ trás á cella da moribunda , alli gadas de annos , e agrilhoadas

fe percebia com mais clareza

,

de achaques , nao afrouxavaó na

mas em nenhuma parte quem guarda das Conítituiçoens ,,e

a entoava ; ao compaíTo delia continuação das Commiinida-
paíFou Sor Margarida plácida- des, cahindo muitas vezes def-

authoridade, e defempenhou a

fua virtude. Zeladoras da obfer-

vancia , e da reforma , as fa-

ziaó correr fem quebra , fem
mais que o exemplo , e muda

mente defta vida: , ficando com
os membros tao tratáveis , e

huma compoíiçaó , e fermofu-

ra no femblante , como fe def-

conhecera os eíFeitos da morte.

Dera6-fe fempre bem as

maons nefta Cafa a virtude, e

mayadas no Coro
,
que conti-

nuavaô já fem alento.

Na caridade avultou mais a

Madre Sor Margarida de Vi-

lhena j defpois de Prelada a

viaô no oiEcio de Porteira , def-

velada naõ fó em remediar po-

a nobreza ,
que nas filhas de S. bres , mas em curar feridos , e

Domingos parece herança, por- doentes. Seguio-a no coração

que nelle fe acharão com igual- compaífivo a Madre Dona Ma-
j.j. 1 ^ XT«.« ««^ j.j^ ^g Menezes. Tinhaõ nella

mãj todas as Religiofas, expe-

rimentavaô-no melhor as nece-

flítadas. Mas o que a fazia íin-

Sor MarÁ
parida dá

Vilhena,

dade huma, e ourra. Nem pa

reça imprópria advertência da

nobreza nas memorias de humas
mulheres amortalhadas , retira-

das, e efquecidas até dos eccos guiar entre todas, era humge-
da íbberania , e da vangloria , nio íingelo ( fendo dotada de
porque conhecendo-fe o muito, hum entendimento agudo). De
que pizaraó nella , venha a en- liada prefumia mal , e dava a

tender- fe melhor o quanto fe razão, dizendo com graça, e

abaterão fogindo-a. Convidame agudeza : Qiie todas as coiifas

a efta reflexão o haver de a- tinhaõ dous caminhos , hum mao
,

Sor Mai
ria ã€
Mene%esm

pontar as grandes meftras de
efpirito

,
que teve efte Moftei-

ro nefte nolTo viíinho Icculo.

Foraô ellas a Madre Dona Mar-
garida de Vilhena, da Cafa dos

Condes de Unhaô ; a Madre
Dona Guiomar Henriques de

Menezes , da Cafa dos Condes
da Ericeira ; a Madre Dona

ozitro hom ; e fe ojfim era
, feria

ruindade fua efcolher o peyor, Af-
íim trazia meditada fua morte,
que por fua maô aparelhou a

lua mortalha , advertindo a hu-
mas fobrinhas luas o lugar em
que a punha , porque naô tivef-

íem o trabalho de lhe fazer ou-
tra. Obrigava-a fua humildade,

líabel de Vilhena , da Cafa dos e huma caridade grande a aco-

Çondes de Miranda ; a Madre dir a qualquer falta em que ca-

hia
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Jiia alguma RelígiQfa, eípççiat- de huma v ^ oiitra , hiimátaboa^

ipçiji^Çj Gonverfa , com que a ca-f e hum .cepp por cabeceira ; nelt

da paíib a viaó, carregada de la tomava Sor Paula poucas ho^

ar.nç^-., . fervindo no Coro , na ras d^ defcanço j ás diias fe hia '^*^"* "':*"

Refeitório, e em tudo de tr^- por. em oraçaõ no Goro , Sáó '^u"^
balho, que fe oíFereçia pqMof-^ Therçfa -i Jiurpa , ficando, nét oiqsij-f.!

teiro. , Ni Madre Dona Angdi mefmo exercido até.Ppima. Em ^'-" "

la de Albuquerque luzio coim ambas eraô contínuos. os ciUn ,. a
ventagens .o, rogo ao amor Ui- cios, as aílciplinas amiudadas..^

vino ,, ^ enjcranhavel compaixaq e rigorofas ; acçrefcentava Soe
dos, tormentos de noíIoRcdem^ Therefa humaCçuz de bicos iot

ptor. Nada lhe pedirão pelas bre o pe;ito. . í , ..d

Ghagas de Ghrifto
,
que em ve^ Humildes , e obedientes ^

neraçao fua naô fizeíTc , ,
por promptas.nas fuasobrigaçoeneC}

mais diíficil que foíTe. Aífim vi- defveladas com, -as eníecmasij^

verão eílas Religiofas para exr eraõ toda a eílimaçaô das Rei
emplo , falecendo com demonf- ligiofas. Gahio Sor Therefado
traçoens doque com elle tinhaó huma -£eí)re aguda

, que lhe

merecido. Servirão de grand.Q ameaçou a vida, achando-a. taÓ.

reputação a efta Gafa, e fa6, e defembaraçada do amor delia,

feraõ perpetua faudade djclla. que dava a Deps^graças, por-
Mas íirva-lhe de coroa, cor que aílím o diípunha. ÍElecebi-

mo também a eíle Gapitulp, a dos os Sacramentos , efperava
jnemoria de duas Religiofas o ultim<o, inílante

, quando pa-

Gonverfas , tao iguaes na obr rece
, que a demónio lhe olFe-

fervancia , e eftylo penitente de receo , e propoz alguma culpa

vida, que em huma podia ficar antiga; inferio-fe allím da re-

tresladada a de outra, por nap pofta, porque íe lhe ouvio^í-
fervir a repetição mais que de zer com efperteza : Afflm fe*
malquiftar a efcritura , rcceyo mas jd o tenho confejfado. Pedio ,

com que muitas vezes recorre- que lhe leífem huma oração de
mos ao eílylo concifo , enten- S. Gregório Papa , de que era

dendo
, que os pleonafmos mais devotiílima , e ouvindo-a com

faò para os Rhetoricos ,
que demonftraçoens de compunção ,

Sor The- para os HilioriadQres. Forao e fuavidade de efpirito
,
paíTou

refd do eftas duas Religiofas Sor The- delia vida com admirável focego.

T e
^^^^ do Sacramento , e Sor Pau- Naó o achava nellaSorPau-

Sor Pau- 1^ ^2 Golumna. Em ambas fe la , alUm vendo-íe carregada de
U da Co. vio a obfcrvancia das Gonftitui- annos , fufpirava paíFar á verda^
lumna, çoens á rifca , no fuftento de deira , a adorar o Senhor, ds

peixe , na lãa junto á carne, quem a efperava. Entre eílas

Nos jejuns accreícentava Sor anciãs a viaõ muitas vezes ba-

Thereía muitos de devoção, e nhada em lagrimas faudofas.

entre clles a Novena do NoíTo Aífim chegou a confeíFar a hu-

Patriarcha , e meya Qiiarefma ma companheira de confiança,

a pao , e agua. Seu fuftento achando-fe proftrada de huma
quotidiano era ( e dos mais te- mortal doença

,
que o que mais

nues ) de íobcjos
,
que fe ajun- a affligia , naõ eraõ as dores, /

tavaó para os pobres. A cama fenaó aquellas faudades ; como
fe
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fe fentira com David os vaga- gumes , ou coiifa ténue era o
res do tempo, que fendo breve feu prato, aílim o feu jejum eí^

para a vida , era prolongado treito. Oração muito amiúda-
para o defterro. Obrigou- fe o da, fempre proftrada por terra.

Ceo daqueile defejo , e apref- No trato exterior de fua pef-

meuspro- fou Jhe a morte, e ella como fe foa, e no de fua cella ,
pobrif-

Warus tivera conhecimento da ultima fima , e reformada. O habito,

Píi iio.
^o**^' pedia ás Religiofas, que mortalha gallada , e velha. Na
fe naõ defvelaíTem com a fua cella huma Cruz de pinho , e
aífiftencia

,
que ella as chama- hum banco. A cama huma ta-

ria. Chamou-as defpois , e fa- boa por colchão , huma trave

bendo, que horas eraõ, pedio por cabeceira , e a cuberta de
9 vela , e a Imagem de hum huma manta. Naõ lhe valiaô os

Crucifixo, e em ancioíbs collo- privilégios de achacada
, para

quios , em que já cançada a voz, afrouxar nos exercicios da pe-

fallavaô fó os latidos do cora- nitencia. Com elles fe difpu-

çaô , lhe entregou o efpirito nha para chegar á Mefa dos An-
em hum eítreito , e venturofo jos. Viafe-lhe o fervor com que
abraço. fe aparelhava ; e chegava a eíla

com a compunção com que del-

CAPITULO XXII. ia fahia. Bem alcançava
, que

toda a riqueza de huma alma

De Sor Ifhel dos Anjo^ ^ e Sor eílava naquelle penhor da glo-

Faujiina das Chagas ^ Conver- ria. Parece ,
que lhe accendeo

fas da mefma Cafa da ^^^ devoção hum cafp , em que

Amimciada, fe entende lha fomentava o Ceo.
Grangeava Sor Ifabel por

Em afortunada Cafa , adon- fua induftria com que feítejar

_ de as Religiofas Conver- as Imagens , de que era devo-

ías defempenhaó eíle nome com ta , como lhe fuccedia com o
â vida , fendo tal fua conver- feu Bautiíla , a que todos os

faô , que com ella naó fó fer- annos fazia a feíla. Achava-fe
vem a todas de exemplo , mas huma vez com algum dinheiro,

á mefma Cafa de credito. Def- e com o cuidado de faber em-

Sor Ifa- te numero foy Sor Ifabel dos pregallo. Recorria nas perple-

hel dos Anjos , que lembrada naó me- xidades, ou apertos em que fe
Anjos, jjQs tJo nome de Ifabel , fe con- via a huma Senhora , a que fer-

fagrou ao grande Bautifta, á^Ç- via , com íingular aíFe<ílo. Vai-fe

de que entrou nefta Cafa , co- ao feu Altar
,

proftra-fe diante

mo quem o bufcava paraexem- da Imagem fagrada , e adorme-
plar da pureza , e penitencia, ce

,
propondo , e repetindo a

Vio-fe o que lhe importou a fua duvida. Eis-que ouve em
devoção na reforma de fua vi- fonhos huma voz

, que lhe di-

da. Regulada efta pelas leys 7À2i\ Meu filho efpera a fua fefla
^

da Religião , ainda fe adianta- e tu naõ lhe dás efmola
,
para

va a mayor aípere/a. Veftia lãa que fe lhe faça ? Andava nefte

junto á carne ; naó a admittio tempo affli£la a Prioreza, por-

por lultento em toda fua vida. que íe achava perto da cclebri-

Peixe raras vezes ; hervas , le- dade do Corpo de Deos , e via-

íe

B
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fe fem Juiz , nem poíTes para hiima tarde na cella ( antes de

lha fazer. Acorda Sor Ifabel ai- defcer a ella ) com a quotidia-

voroçada , leva o dinheiro á na liçaô de livros devotos , e

Prioreza
,
que foy tanto

, que foy o daquelle dia o da vida det

baftou para ogafto, ficando Sor Santa Catharina de Sena , de
Ifabel lembrada , e agradecida que era devota ; chegara a ler

de que o Senhor a fizeíTe íua aquelle favor grande , que o;

<}epoíitaria. Correo por fua Senhor fizera a fua Eípofa , dan^

conta dalli em diante o gaílo do-lhe hum precioío anel para

das Hoítias
,
que muitos tem^ prenda, fegurança, e laço da-

pos .fez por fuás maons, edifi- quelle foberano defpoforio. Com
cando-fe quem alguma vez avio efía reprefentaçaó viva era fua.

ir para eíla occupaçaó. alma , fe inflammou Sor Ifabelj

Hiaó pelas trez hora^ de em huns vehernentes defejos de

madrugada, ella, e outra com- fer digna de fimilhante prenda^

panheira ( era efta Sor Faufti- mas confundindo-fe cora reco-i

na , de que também temos af- nhecer em íi todas as imprai

fumpto para efta efcritura ) am- porçoens para ella. Com efte

bas defcalças com a decência , defejo , e defengano defceo aoí

e aceyo poílivel , e convidando jardim , e começando a mover
alguma Religiofa do Goro

, que a terra com humfachinho, eis-

conheciaõ mais devota defte que entre ella divifa humanei
myfterio, entravaõ em Cafadc- ao parecer de tambaca. Lança
putada para efte íuave traba- mad delle aífuftada ^ e confufa,

lho , e começavaó a fazer as ( pelo que naquelle inftante ima-

Hoftias , ou obreas , eftando ginava , e lhe fuccedia ) e vê

,

fempre de joelhos, eefcutando que fe fechava o circulo do anel

os Hymnos do Sacramento
,
que com duas maons enlaçadas,

entoava a Religiofa, que fazia Guardou-o como myfteriofo ,

companhia. Na verdade gran- mas duvidando do que lhe dava
de, ainda que muda, reprehen- a entender o fucceflb. Ifto foy

faó para envergonhar , e con- o que fe alcançou delle; fabe--

fundir o pouco reípeito , e de- ria mais circunftancias oMeftre
cencia com que fe trataó , e Inquifidor Frey Pedro de Ma-
apuraõ as alfayas

, que em ai- galhaens
,
que como feu Gon-

gumas Gafas de Deos tem íer- feíTor, tinha toda a noticia de
ventia paraaquella Mefa imma- fua confciencia, e ficou em fua

colada , como também a pouca ma6 o anel
,

porque na occa^;

attençaõ , e reverencia com que fiao , em que entrou nefta Gafa

alguns por eíTes Templos a vem a darlhe o Viatico , lho tirou

pofta, e já que fe naó aprovei- do dedo. Nao deixava de co-

tem delia, nem fe quer fe fuf- nhecer a preciofidade da peífa

pendem para adoralla í quem fe contentava com ella

Attendia a Prelada ás pou- por herança,

cas forças de Sor Ifabel , c aífim Pagava o Ceo. a Sor Ifabel

a occupava em trabalho mais eftes , e outros fanros deíejos

ligeiro. Tinha agora a feu car- ( que valiao muito para elle a-

go a limpeza do Clauftro , e companhados , e favorecidos do
cultura do jardim. Deteve-fe penitente., e do puro de fua vi-1

da,
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,

da, e fua confciencia ) com o mas dahi a alguns annos outra.'

favor de algumas vifoens , em Proftrada no Coro em cra-

que fó foy teftemunha a íince- ça6 a tempo, que as Religio;

ridade , e ílageleza com que fas rezavaõ nelle , vio algumas

ella as repetia , e a grande opi- ( que era6 já falecidas )
que en-

niaó ,
que fe tinha grangeado tre as vivas eftavao pagando

nefta Caía. Muito antes devir leviílimas culpas. Delpois o dis-

para ella, fe foube de alguma, fe, entendendo-fe
, que feriad

de que teftemunhou a experien- defeitos na aflíftencia do Coro,
cia. Nós naõ authenticamos

,
e OiEcio Divino. Mas accref-

efcrevemos fem nos alargar a centava , que fendo leves as

mais, que á advertência de que culpas, naõ o eraõ aífim as pe-

a tradição foy de Religiofas fi- nas. Orava outra vez, quando
dedignas , e da mefma Cafa

,

vio
,

que difcorria pelo Coro
e muitas

,
que conhecerão , e hum carrancudo, c feyo bugio^

tratarão a Sor Ifabel ; mas paf- que naÔ duvidou fer o demo-
femos ao primeiro fucceíFo.

Laftimava-fe a máy de Sor
Ifabel com a falta de noticias

de feu marido, que havia tem-

po fe tinha embarcado, quando
hum dia , eftando Ifabel á janel-

la ( era ainda de idade tenra )

€Ís-que de improvifo levanta a

voz, e começa a repetir aífufta-

nio ; era em Matinas pela meya
noite , e andava como tentan-

do as Religiofas , íeria fem du-

vida com a frouxidão , e o fo-

no ;
porque a huma

,
que Sor

Ifabel vio dormindo , diífe ao
outro dia : que era certo, que
nao dormiria a noite antece-

dente tanto no Coro , fe vira

da : ^ ! que meu pay cahio no nelle o que ella tinha vifto.

mar ^ morreo} Levanta-fe a mãy Recolhia-fe huma noite já
affligida , e caíliga a menina tarde do Goro para a cella /
indignada, naõ lhe tardando o quando vio , que paíTandò de
defengano do que acertara a fi- hum Dormitório a outro, hia o
lha ,

porque foube como com Senhor Jefus com hum pezado
aquelle género de morte no mef- madeiro fobre os hombros , e
mo dia , e hora ficara viuva. Si- fç recolhia na cella de huma
milhantescafosfuccederiaõaSor Religiofa Gonverfa. Era em
Ifabel, até a idade de recolher- tempo em que eíla menos me-
fe; naõ fe alcançou eíFa noticia; recia aquella vifita, pelo que fe

daremos alguma do que ainda defcuidava das obrigaçoens de
hoje ha teftemunhas nefta Cafa. Religiofa. Contou4he Sor Ifa-

Adormecera em huma occa- bel o que vira , e conheceo-fe

fiaõ Sor Ifabel ao pé do Altar o eíFeito na emenda. Cançada
da íua Senhora; acorda aíTufta- em fim de annos , e trabalhos,

da , dizendo ás que lhe pergun- e arrebatada de huma violenta

tavaõ o que' tinha ,
que fe che- apoplexia

, paíTou defta vida
,

gava fua morte , porque a fua recebidos os Sacramentos , co-

Senhora IhediíTera: Ojte fe apa- mo em premio delia, em huma
relhaffe ,

porque em huma Paf- Pafchoa da Refurreiçaõ , como
choa faleceria. Inftava a do Na- lhe advertira a fua Senhora, em
tíil; difpoz-íe entendendo, que i<? de Abril de 1661.

feria efta. N aõ o foy agora

,

Mas figa nefta efçritura ( co-

mo
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mo o fez na vida ) a Sor Ifa- ajiintando-Ihe o conduto de al-

bel , Sor Fauftina das Chagas giima laranja azeda , ou humas
fua çampanheira, e tao grande folhas de louro. As difciplinas

fua imitadora
,

que já na pri- eraó rígorofiííímas , fem haver

meira deixamos rafcunhada a parte do corpo , a que naó che-

fcgunda. Fez nella a fympatia gaíTem os golpes delia; á imi-

da virtude huma infeparavel a- taçaó feria do Senhor, que a

mifade
,
que fem duvida valeo Igreja nos reprefenta prezo á

muito a Sor Fauftina pelos an- Goluma. Para fe ferir como eíla

nos adiante
;
porque tomando impiedade, fe fechava em par^

o habito nefta Cafa
,

paíFou os te retirada , adonde fe enten-

primeiros de fua vida , com de vio , e encontrou matéria

,

menos attençaô á reforma dei- do fufto, e medo, que lhe du-

la. Porém o piedoío génio, de rou toda fua vida , valendo- fe

que o Ceo a dotara
,

parece para o focego delia , da cella,

que a difpoz para os avifos, e companhia de Sor líabel , de

com que fe redUzio a verdadei- que fó fe fiava.

raReligiofa. Apontaremos hum Reduzida a huma extrema

delles. Paífava em huma ma- pobreza, e com hum defprezo,

drugada a parte defviada do e deípego de tudo o que fe efti-

Mofieiro , que ficava no cerco ma na terra , pedia de efmola
delle , quando a aíFuftou huma algum habito velho

, que por
claridade grande, que vio logo fua maô reduzia a feitio, antes

procedia de fogo , e entre elle de mortalha
, que de habito^

a huma Rcligiofa. ( que havia Em fendo noite , deixava o caí*

pouco falecera na Cafa ) En- çado, por mais que a ameaçíif-

tendeo-fe, que lhe pedio algum fe o rigor do tempo , e o fitio

foccorro de oraçoens ; efervioa das olEcinas afpero, e defabri-

Sor Fauftina de mayor aíFombro gado. O feu eftylo de vida foy

ouvir, que ainda o neccífitavahu- íempre igual; fatisfeitas asobri^

ma Religiofa
, que no voto de gaçoens da Caía , fe hia para o

todas fora de inculpável vida. Coro das Converfas , e lança-

Trocou-fe desde aquelleinf- da por terra , orava. A's fete

te a fua , e fem duvida, fe de- horas fe recolhia para a cella,

veo a mudança ao fucceíFo
,
que e Sor Ifabel, fua companheira,

ella fiara de huma amiga
,
por ás duas de madrugada , eftavao

quem defpois fe divulgou na ambas no Coro 5 defpois que
Cafa; efcolheo logo por cama naó poderão continuar asMni-
huma taboa , e com huma man- nas, a que muitos annos aííIlH-

ta, e huma pedra por cabccei- raõ naô obrigadas. Frequenta-

ra, dava poucas horas de dei- va os Sacramentos com pedofas
canço ao corpo, attenuado de demonftraçoens , fó á noite fe

rigorofos jejuns. Eraó elles tao desjejuava neíTe dia. Da Mefa
eftreitos

, que huma única vez, da Communhaõ íahia como fem
que comia no dia, naó era ca r- alentos, e fem fentidos , e buS
ne , oil peixe , mas quafi fem- cando algum lugar mais retira-

pre hum pouco de paó , do que do, fe lançava por terra , fican-

fe amaíTava para os pobres, ou do por muitas horas como deí-

que ella amaíTava com cinza, acordada.

Part. IV. Ss AiUm
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Aílím ficava muitas vezes rola, e diíTe com anciã: Pode^

t)Uvindo as Lendas dos Santos, ra Noffb Senhor ( aff?m como com

Difcipula da aípereza com qiie falta delia trouxe efta rofa ) de-

ellas f"e tratarão nefta vida mor- parar nella humas ginjas para fe
tal, fuípirava por vida de ma- aliviar aquella enferma \ Abria
yor afpereza. Entrou em pen- o pano acabando de o dizer ,

íamentos de fe paíTar para o eis-que fobre a rofa vê hum mó-
Mofteiro do Sacramento, ella

,
lho de ginjas. Sempre he incre-

e Sor líabel fua companheira
,

dula a virtude favorecida, por-

brindando-Ihe a Cafa , com a

inteireza de naõ aceitar difpen-

façaô alguma ; mas fazendo am-
bas repetidas diligencias , de
repente fuípenderaõ todas , e

que fempre tem por curto, e
impróprio o merecimento. Cor-
re a porta, pergunta á mulher
da rofa , fe trouxera as ginjas

entre ella. Refponde a mulher
houve Religiola ,

que lhe ouvio eftranhando a pergunta
,

que
dizer algumas vezes: O certo mal traria fruta

, que ainda fe

he ,
que onde Deos nos chama a naõ achava. Admirarão- fe to*

primeira vez ahi he que nos con- das , fó Sor Fauftina fe confun*

'uem ejlar. Naõ he pouco credi- dia , e íepultava no centro de

to para efta Gafa , o nao per- fua humildade, aílim porque en-

mittir o Ceo
,

que fe preferif- tendia naõ merecer aquelle mi-

fe outra , em elcolha de refór- mo , como por ver
,
que lhe

ma ; e grande argumento de apanhavaó nas maons aquelle

qualificar a que fe obferva nel- fruto; mas dando em feu cora-

la. çaó graças ao Senhor, que pa-

Era fervorofa íua caridade, ra favorecer a huma Ifabel con-

com as enfermas efpecialmen- vertia as rofas em ginjas , como
te; e parece, que fe obrigava o no regaço de outra trocara o
Ceo do feu deívelo , como ve- dinheiro em rofas. A mais fe

remos em hum cafo. ) Era pelo eftendia a piedade com osdoen-

mez de Mayo
,

quiz a Priore- tes. Tinha grande fé com o
za

,
que fe fizeífe hum pouco Bautifta , como grande devota

de aíFucar rofado para huma en- fua. Serenava na fua noite muita

ferma; comprou-fé á porta por agua, e dando-a defpois a va-

boa contingência hum paninho rios enfermos , fe viaó effeitos

de rofa , e trouxeraó-no a Sor milagrofos.

Fauftina, que com algumas Re- Faleceo Sor Ifabel fua com-
ligiofas eftava na ofiicina em que panheira , a efta magoa fe lhe

fç faziaõ os doces. ( que entaô feguio a defconfolaçaô de per-

eftava a feu cargo ) Eftava ao der a vifta. Entendeo-fe
, que

mefmo tempo enferma , e com feria o motivo huma claridade

cruel faftio Sor Ifabel fua com- grande, que em certa occafiao

panheira, e defejava muito hum fe lhe reprefentou no Ceo; nao

par de ginjas; nao as difpenfa- fe foube de mais particularida-

va ainda o tempo ,
que eftava de; foube-fe fó , que alguma»

o mez no principio. Affligia-íe vezes diíFera : O meu Bautifta

Sor Fauftina com o defengano me tirou a vifta j elle fàbe o que

de nao alcançar aquelle desfaf- convinha d minha alma. Era ze-

tio. Pegou agora no pano da loía da honra de Deos , e da

refor-
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reforma do Mofteiro , rompen-

do muitas vezes com fanta im- CAPITULO XXIII.
paciência a reprehender algum
defmancho

,
que via. Mas naõ Da Madre Sor Leonor de Santa

faltavaò defattençoens
,

que a Therefa , da mefma Cafa da

injuriava6,tratando-a comoton- Annunciada , e algumas parti-

ta, e outros defabriraencos
,
que cularidades delia.

efcutava fofrida , e muda. Fa-

zia6-na mais timorata , e efcru- áT^ Oncluamos as memorias

pulofa cafos prodigiofos , de V ^ defta Cafa com huma ,

que o Ceo lhe difpenfava a no- que digna defta efcritura , lhe

ticia. Vio huma Religiofa ( que íèrve de aíTumpto., confeguido

falecera na Cafa com opinião no mefmo anno, em que a va-

de perfeita ) cercada de huma mos profeguindo. He ella da

viva labareda e ouvio
,
que lhe Madre Sor Leonor de Santa Sor Leo-

dizia que vinha pagar a culpa Therefa, cuja vida tem tantas nor àc

de naõ aííiftir por coftume ao teftemunhas ,
quantas faó as Re- r^fg^^^r^^

De profundis, que fe reza an- ligiofas, que ao prefente vivem

tes de entrar na mefa. nefta Cafa , em que deixou fcm

Efta foy a vida deSorFauf- controveríia o nome, e opinião

tina , ou o que fe pode colher de mulher fanta , naõ lendo

delia. Dos mimos , e favores

,

cfta circunftancia de menos pezo

que Deos lhe difpenfaria, po- para feu credito
, por fer vul-

dia teftemunhar fó o feu Gon- garmente o voto domeftico va-

feíTor o Meftre Frey Pedro de rio , e defcontentadiíTo , ou
Magalhaens , de quem muito porque o governa antes

,
que a

acaíò fe alcançou huma carta
, razão , o agrado , ou^ porque

que lhe efcrevia , aconfelhan- também a virtude ( entre quem
do-a : Qiie quantos mais favores^ pouco a conhece ) perde no
recebia de Deos , tanto mayor de- commercio , fendo a verdadeira

via fer fua humildade ; e que lhe a que menos fe avalia
,
por fer

lembrava^ que Santa Cathadna de a que mais fe acautela. Foy a

Sena
,
por voltar huma vez os Madre Sor Leonor filha de pays

olhos
^
perdera a prefença de Deos, igualmente nobres , ricos, e te-

O que daqui fe pode inferir he mentes a Deos , emprego em
muito ; o que fe fabe , o que que fe adiantou fua máy , con-

eftá efcrito. Com efte género tinuamente occupada nos exer-

de vida , que diífemos , conti- cicios de caritativa
,
que cahin-

nuado em boa velhice , a alcan- do enferma de mal
,
que lhe ti-

çou a morte de hum accidente. rou ávida, mereceo ouvir trez

tJngira5-na , e viveo trez dias vezes huma voz, que clara, e

nelle fem acordo. Só ao Ceo, diftin£la lhe dizia : Confiança

que aflim o permíttio , fao re- ( era efte o feu nome ) a Ma-
fervadas as razoens, porque af- dredeDeos teavifa que dejlamor-

fim a chamou. Faleceo em 12. res. Aílím faleceo com tanto fo-

dc Abril de 1671. cego, como quem mereceo, e

fe foube aproveitar daquelle a-

vifo. Eftes pays foraó o efpe-

Iho, em que Leonor começou
Part. IV. Ss ii a en-
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a enfayar as primeiras acçoens quizefle moftrar, que para tal a

em que a razaõ teve voto, e o efcolhia. Repetido efte fucceí^

génio exercicio
,
parecendo os íb , entrou Leonor em reconhe-

íeus já naquella idade tenra cimento de que naõ podia fer

frutos do mais meditado defen- acafo , e correfpondendo com
gano da vida. Contemplava af- a refoluçao ao confelho do Ceo,
íim a duração ligeira , e inftan- ( feguindo os paíTos da Santa
tanea de tudo o que fe eílima Princeza Joanna , aquemomef-
nella

,
que vendo em íua Gafa mo fuccedera ) defenganou o

praticar no muito
, que feus pay, que terceira vez lhe pro-

pays poíTuiaõ , e tinhaõ junto punha efte género de vida , e

de fazenda, perguntou a hum paíFou a fepultalla em a Clau-

criado ( que era o fuperinten- fura defta Gafa , fenteceando-fe

dente delia ) com difcreta igno- a perpetua efcrava daquelle Se-

rancia : Se por ventura era éter- nhor , que a chamara efpofa.

na ejla vida ? E refpondendo-lhe Ufou toda fua vida eftame-

elle : Qtte era de Fé qu^jj^do^ nha junto á carne , feu fuílento,

fe havia de acabar ; accrefcentou peixe. Difciplinas largas , e ri-

Leonor : Pois fe ifto naò he éter- gorofas. Cingio-fe de hum ci-

no
,
para que he defvelar tantopor licio tao eftreitamente , que fe

iflo

}

movia com difficuldade. Na
Alcançava

,
que fó fe de- mefa mortificada, e abftinente.

viaô empregar as diligencias. No Goro continua, e com mais

e as fadigas , pelo que eterna- defvelo , e gofto nas Matinas

mente fe havia de lograr fem da meya noite. Ouvindo tocar

ellas , e punha em execução a ellas , fe punha de joelhos

,

efte penfamento , levando-lhe rezando o Gantico Te Deum
íó os cuidados os intereífes do laudamus , dando a Deos graças

efpirito. Garitativa , era com pela que áquella hora recebeo

ieus pays a mayor procuradora o Mundo, vendo-o nafcido. Da-
da pobreza

;
penitente continua va poucas horas ao defcanço

,

em repetidos , e eftreitos jejuns; levando-lhe a oração quaíi to-

contemplativa
,
gaftava a mayor das as que na noite lhe reftavací

parte da noite orando, eopou- do Goro. Rara fua pobreza
;

CO
,
que lhe reftava , defcançan- via-felhe no habito , via-felhe na

do em huma cortiça. Gom a cella, porque huma groíFa ten-

idade crefcia aquelle conheci- ça
,
que tinha, deftinava aoor-

mento , com que pizava o Mun- nato , e peíFas de valor da Igre-

do, voltando-lhe por muitas ve- ja , de que ainda fe vem hoje

zes as coftas ás oíFertas de no- nella dous frontacs de prata,

bres , e opulentos defpoforios

,

Defvelada na obfervancia , igual-

que pertendiaó tanto como feu mente tinha zelo para repre-

dote , e fermofura , fua modef- hender defmanchos , e pacien-

tia, e prudência. Mas foy cafo cia para fofrer defab rimentos

,

digno de reparo, que o mefmo frutos, que fe coftumaõ colher

:çra tratar feu pay de lhe efco- de pertender aquelles emenda-
Iher , e contratar efpoío

, que dos. Humilde , nunca perdeo

perder efte a vida , como fe occafíaô de abater-fe , entcn-

Deos a zelaífe já efpoía , ou dendo íempre
,
que em tudo fe

. :
'\ lhe
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lhe adiantavaõ todas; mas def- para adiantar reformas , e at-

eia ainda mais efte abatimento trahir fubditas. Teve pouco

na profunda conílderaçaó do na- tempo efta occupaçaó , tirando-

da
,
que eraõ as creaturas dian- lhe a vida o exceíTo dos acha-

te de Deos
,
que he tudo , co- quês

,
que por nove annos foy

mo fc a adeftrara o penfamento o purgatório delia,

de David
, que poílo na prefen- Naô ficaria fem premio a-

ça de Deos , confeíTava o nada, quelle zelo , e efta tolerância
,

que era. Daqui lhe nafcia o mas tudo fepultou fua modeftia.

profundo refpeito , com queaf- Sabemos fó
,

que muitas vezes

íiftia aos Oificios Divinos, e nos teve anticipadas certezas da

lugares fagrados. Correndo por morte de algumas peíToas. Ef-

fua conta as alfayas da Sacrif- pecialmente da de hum fobri-

tia , de joelhos gaftava muitas nho feu ,
que faleceo diftante.

horas no concerto , e aceyo dei- De mayores thefouros feriao

las. feus ConfeíTores depoíitarios
,

O exemplo de fua vida a mas permittio Deos ,
que fen-

poz no lugar de Meftra das do elles quatro , o Padre Ma-
Noviças , a que baftava para noel Monteiro , Provincial , que
doutrina, e advertência o exem- foy da Companhia , o Meftre

pio de fua vida. Coftumao el- Frey Fernando Soeiro, o Mef-
las rezar todos os dias o Terço tre Frey Ignacio da Cofta , e
á Senhora do Rofarip , que tem o Meftre Inquiíldor Frey Gon-
no Oratório do Noviciado ; con* calo do Crato, a todos vencef-

tinuavaó hum dia efta devoção, fe ella em dias , naõ nos fican-

^ interrompida a reza, ( com a do mais que a noticia, que te-

inquietaçaõ de todas pela tra- mos dado , e a pureza de con-

velTura de alguma ) as repre- fciencia com que acabou os

hendia a Meftra , e vçndo que feus , teftemunhando o Confef-
nao baftava , levantando a maò, for ( que a ultima vez a íacra-

defcarregou em fua própria fa- mentou ) que allim a achara in-

ce rigorofos golpes , e rcben- culpável
, que pedindo-lhe ma-

tando-lhe nos olhos o fangue teria para a abfolviçaó , recor-

das lagrimas, lhes diíTe : Qiiero rera ella á vida paífada , e íe

em parte fatisfazer os aggravosy confeíTara geralmente com ad-

que ejlais fazendo a Deos , fallan- miravel brevidade. Recebeo o
do com elle y e com fua May San- Viatico com grande confolaçao

tijjima com taS pouco temor y e de efpirito
,
porque preceden-

ãecencia. Paímaraô as difcipu- do alguns vómitos , entrara em
las y e ficando nao fó emenda- receyos de naò recebello. Aí-

das , mas compungidas, aconi- fim acabou fazendo huma pro-

panharaó íuas lagrimas. Elege- teftaçao da Fé , repetindo finas

raõ-na Prioreza , occupaçaó fó- jaculatórias a feu Efpofo , e áú-
ra de toda a fua efperança , e xando as Religiofas igualmen-
diligencia; entendendo-fe, quç t;e faudofas, que compungidas;
era aífim vontade de Deos , pe- doutrinadas, que invejofas. A-
la fogeiçaó com que a aceitara, chou-felhe em hum braço efcul-

Govcraou com inteireza, e af- pido o final da Cruz, que fem
fabiUdade

; grandes eftradas , duvida abriria a violência do
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fogo , como fe lê do noíTo Bea- voltou as coftas ao Mundo ;

que

to Henrique Suzo. Era aqiiella injuriado da fua conftancia , lhe

à marca , com que fe deílinara negou os alimentos ,
que lhe

a ovelha do rebanho de Chrií- podiao facilitar o lugar de Prei-

to. Faleceò em 24. de Mayo ra do Coro, ficando no de Con-
de 175-. verfa , em que deftinada a fer-

Acomparihe efta grande Mef- vir , vio no muito
,
que grangea-

tra huma difcipula fua, imita- va , o pouco que perdera.

çaô , e retrato de fua vida, ver-

dadeira Irmãa no habito , e no
Aííím o moftrou logo na an-

cia, com que abraçava tudo o

efpirito, como o foy no nafci- que a podia abater , e mortifi-

Sof Ama "^^"^Oj a Madre Sor Anna de
de S. Ja- S. Jacintho

; que recolhendo-fe
nnthõ. eni idade tenra com ella nefta

Claufura, aííím foube aprovei-

tar-fe do que via , e obfervava

na boa Irmãa ( a que deveo a

educação, é cuidado de máy )

que em poucos annos encheo
empregos de muitos

;
porque

de quarenta e dous paíTou def-

ta vida com o nome , e opinião

car ; tao defpida dos commo-
dos da vida ,

que até renun-

ciou o commum de huma cel-

la, como efpofa de quem na5

teve em que reclinar a cabeça.

Aííím fe lhe impoífibilitou o dcC-

canço
,

que fó como foro da

natureza
,
pagava efcaçamente , habet ubí

e em partes , em que até o fo- caput re

cego era facriíicío. Entrou o ^^^^
preceito do ConfeíFor a evitar o ^g.

Filius au
tem ho-

minis no

4

de perfeita Religiofa. Incança- damno
,
que fe feguiria ao mao

velnaaífiítenciadoCoro, (adon- tratamento ; obedeceo Ignez
,

de a veneração do Santiífimo a contrapezando nas reíignaçoens

teve fempre em pé , ou de joe- de fogeita todas as reíòluçoens

lhos, e fentando-fe fó na alter- de mortificada,

nativa dos Pfalmos ) cuidadofa Mas appellando á liberdade

ria mayor decência do culto Di- do que eftava na fua mao , al-

deívèlada nas neceífida- cançou a difciplina , com que

( inexorável ao que podia pedir

hum corpo cortado de conti-

nuo trabalho ) fe feria na noi-

te trez vezes , devendo ao feu

Santiílimo Patriarcha o exem-

vino

des do próximo
;

penitente,
humilde, e zelofa da obfervan-

cia ; virtudes
, que parece lhe

apreífaraó a morte, por Ihenaò
dilatar a coroa.

Mas ainda que alarguemos pio , e ao feu rigor o faber def-

notavelmente eíle Capitulo
,

empenhallo; e porque a nao in^

( por fe dever introduzir nelle quietaíFe o efcrupulo de que
efta memoria ) coroe as glorio- naô feria taõ defabrida comíi-

fas filhas deita Cafa huma illuf- go, tornava a aggravar os gol-

tre Converfa , digna de encher pes com huma lixa , com que
o numero das que , fouberaô en- os esfregava,

nobrecella. Foy efta Sor Ignez Nos jejuns , fendo íevera

d^T^r^^
de Jefiis

,
que lembrada fempre obfervante dos da Ordem , naô

•^
* de que o era , obíérvante a o era menos nos outros , todo?
moftrou no íhn cftado ; efpofa contínuos. Naó fatisfeita com
o confirmou por voto. Obfer- roubar ao corpo , e ao íuftento

vando os da Religião no Mof- o ufo da carne ; a brandura do
teiro, a que a defiinou o Ceo, linho , o commodo do leito ,

a re-
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a refeiç:;6 do fono, o reduzio lhe, percebiaó no femblante

,

a hum continuo martyrio tra- fempre inflammado com o re£e-

zendo fobre o peito huma Cruz xo, que lhe rebentava do pei-

de ferro , íemeada de pontas, to.

de que pendia huma medalha , Eftas eraô as faifcas , quó:

que rodeada das mefmas tinha lhe fahiaÔ do coração , em que

no meyo a eftampa de feu Eí^ ardia o amor de Dcos , e do

pofo, na reprefentaçaó de me- próximo; aquelle lhe fahia aos

nino , e efte era o linete com beiços, naõ fallando commum-
que fechara o coração ao Mun- mente mais

,
que com Deos ,

do. Cingia-lhe a cabeça huma ou de Deos ;eftena aíFabilidade,

coroa de efpinhos , nao lhe cu í- com que a achavaó as afflidlas,

tando talvez tanto o fentilla, e conliancia com que aíTiília ás

como o diílimulalla. moribundas, o defvelo com que

Engenhou huma Cruz , em acodia ás enfermas ; alli era

que trez horas eftava cada dia, agradável a todas , tirando aquel-

como crucificada. Aííim rezava las occaíioens em que a perten-

o Rofario. Aqui , e em outras diaò como advogada com Deos,

occafioens de folidaó ( que buf- para algum foccorro
, porque

cava ,
para tratar com dcfafogo então íe lhe percebia hum cer-

de efpirito a leu Efpofo ) vin- to defagrado ; cautela fem du-

gava os defejos
,
que fempre vida contra a vangloria com

teve de fer Freira do Coro
,

que peleijou em toda lua vida

,

nao por pertender mais refpei- afluftada de ter ouvido em pe-

tos , mas para entoar todas as quena ,
que adulta leria hypo-

horas os louvores Divinos. Ef- crita.

ia anciã a fez traduzir ( naõ fe Mais poderofo
, que efte re-

diz com. que induftria ) alguns ceyo, o conhecimento das cou-

Hymnos , e Cânticos do Offi- las do Ceo, ( que reíidia em
cio Divino, que eraô o feu re- fua alma ) a fazia romper em
creyo. repoftas , ou praticas mais pro'*

Na occupaçaó de Converfa fundas, fallando em alguns myf-

( que he nefta Cafa a mais pe- terios , com termos tao pro-

nofa ) excedia a todas na vigi- prios , e percepção taõ aiTenta-

lancia , e na humildade , con- da ,
que bem parecia participa-

tente, e íatisfeita em defempe- çaô fuperior, e pratica de quem
nhar no que podia as propor- andava fempre na Divina pre-

çoens de efpofa
,
pois o era de íença ; efpecialmente defpois

hum Efpofo
,
que para o fer

, que os annos , e os achaques

fe fez Servo. Aílím celebrava a obrigarão a viver em retiro,

com a6los ( ainda externos ) de que fempre foy, ou as Capel-

vencraçaô profunda , e devoção las do Mofteiro , ou o canto

exceíFiva , aquelle iheíFavel fa- do feu Coro.
vor , em que o Senhor no Sa- De vários cafos , e eílylo

cramento fe enlaça com as ai- de fua vida , fe percebiaó adli-

mas
, que o fabem receber dif- vos, e fervorofos eíFeitos na fua

poftas ; e aqui lè entendia lhe frequente oração, que a tranf-

communicava o meímo Senhor portavaó. Houve quem o reílc-

algumas illuíiraçocns
,

que fè munhou a furto de fua grande
caii*
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cautela ^e vigilância. Teve co- logo triunfantes á eterna fell-

nhecimcnto de coufas occultas, cidade. Terminava finalmente a

e futuras, em que talvez a ou- carta , explicando com mais ele-

viraõ , ou fallar, ou relponder, vado, e expreílivo eftyKi o go-

com clareza, e fegurança. A zo
, que então fentira em liia

mefma evidencia houve dos af- alma, de que fó llie fícaj-a huma
faltos com que o commum ini- doce faudade, e féefcura, com
migo a peí-fcguia , e aíTuftava

,

inexplicáveis refabios da felici-

com as horríveis figuras em que dade eterna , e que como arre-

Ihe apparecia. batada daquella reprefentaçao

Ficarão para teftemnnhodas fuaviílima, para fegmo da pro-

efpecialidades defua vida^ da teftaçaô , que fizera, raígara

pureza de fua alma ; do rigor com hum ferro o peito. Gom
da fua penitencia ; do abraza- o fangue da ferida firmou o ex-

do incêndio, com que continua- tremo; com a rubrica do ían-

mente bufcava o Divino Efpo- gue o deixou percebido.

/fo; da uniaõ
,
que chegou a fa- Conftavaõ os proíeftos, de

zer com elle , abftrahida de to- aflos de amor os mais fervoro-

do o humano , duas protefta- fos ; refignaçoens na vontade

çoens ,
que expoz leu Confef- Divina , reloluçoens heróicas

for, grande Religiofo, egran- de amar até no abyfmo, fe a

de Theologo. elle a fenrenceaíFe o Divino De-

Propunha lhe Sor Ignez em creto. AlFcdlos de transformar

huma carta, em que lhas remet- a vida em puro amor , e efpi-

tia (
porque Deos aflim o orde- rar ás maons do mais fino ex-

nava ) que aquella madrugada tremo. Ratificaçoens dos votos

( era dia da Circiimcifaó ) fe do feu eftado; e repetido facri-

levantara abforta na rara fineza, ficio de tudo junto. Firmava-fe

que o Senhor fizera por fua ai- no fim: Firme efcrava ãofeuje-

ma,
( que vii ornada com os fu , e Efpofo eterno.

rubins daquelle fangue , e com Era o dia da Circumcifao
,

as pérolas daquellas lagrimas )
hum fingular emprego das an-

e que querendo correfpondella, cias do feu efpirito ; aíEm o

appellara a fua anciã a's mais feftcjava com exceííivos júbilos,

dilatadas , e rigorolas difcipli- e o correípondia com exquifitos

nas, e copiofas lagrimas, que extremos. Propunha cm hum
com o fangue dos golpes, que- delles ao feu ConfeíFor a inex-

riaô bufcar aquelle mar de ter- timavel grangearia com que o

nuras , e de finezas. Aqui ex- celebrara , feguindo-fe a huma
preíTava , com huma amorofa dilatada medjtaçao ,

que nelle

energia , os aíFe£los de tranf- tivera, o parecer- lhe, que o Se-

formar-fe em feu Efpofo os de- nhor fe dignara de delpofar-fe

fejos de que todos fe aprovei- com ella. Accrefcentando , que

taífem daquclles rubins derreti- o repetia com medo
;
que tal-

dos
;
que os peccadores fe .con- vez fe enganaria

,
porque com-

vertcíTem
;
que os Hereges fe figo o naõ fizera nunca.

rcduziíTem; que as almas, apa- Em outro dia do mefmo
gando fuás rigorofas chammas myfterio, fegurou ao feu Gon-

com aquelle fangue, paíFaíIem ícíFor, que arrebatada daquella

fine-
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fineza , e impaciente no impof-

livel de retribiiilla , lançara mao
de hum ferro em braza , e com
ellc efcrevera no braço efquer-

do o nome de JESUS, e junro

delle a forma dos trez cravos.

Já o ferro a ferira no peito
,

agora o ferro a linalava no bra-

ço
, já Sor Ignez podia retra-

Pone me ^^^ ^ duvida de efcolhida efpo-

ur figna- fa. Deíla varonil, rara, eeílu-
culum penda refoiuçaó , foraõ no dia

tuum ^uc ^^ *^^ morte as Religiofas ocu-

fií^nacu- lares teftemunhas , examinando
lum fu- tudo no venerável cadáver , ven-

\ per bra.
j-m-ofo defpojo daquelle ferro;

tuum. ellimavel cinza, daquelle fogo.

Camico- A ta5 inculpável , e peni-
rum 8. c. tente vida , fe íeguio hama mor-

te, que pareceo premio da juf-

tiíicada , que deixava , e fegu-

ro da ditofa , que fe lhe feguia.

Parece , -^iie teve revelação do

dia da coroa , porque le lhe

ouvio
,
quando a levarão para

a Enfermaria
,

que já nao tor-

naria mais á cella , como co-

nhecendo aquella doença por

ultima. Nella foraõ iguaes os

tormentos á paciência , e fupe-

rior a tudo o defejo de pade-

cer fem alivio , entendendo
,

que era o que lhe reftava de hum
caliz , que fe lhe tinha repre-

fentado , em occafiaô em que
defejara ter parte no de feu Efr

pofo. Em muitas occaíioens en-

tendeo que o bebia , agora que
o efgotava.

Por muitas vezes dilatando-

fe a doença , tomou o Senhor

;

e efpiritualmente o recebia to-

dos os dias , com iguaes anciãs

a appctccello
,
que lagrimas a

tomallo. Naó fofria o inimigo
invejofo efta fuavidade , em que
dcfcançava feu efpirito, e quiz

aíTuftalla, já que nao podia ira-

pcdiila; entendeo-fe
,
que a ac-
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cuíava

;
porque eílando. algu-

mas vezes fufpenfa , fe repara-

va
,
que refoluta , e a preílada,

refpondia : He mentira \ he men-

tira ! A mais paíTou a pertiná-

cia fdiabolica
;
porque moftrou

á enferma, que huma vez que-

riaõ arrebatalla; viofe na pref-

fa anciofa , com que fe abraçou

com hum Crucifixo
, que tinha

ao pefcoço , repetindo : QueriaÕ-

me levar 1 QueriaÕ-me levar ! E
perguntando-lhe huma Religio-

fa : Que tivera ? Refpondeo af-

fuftada : Qtte fentira
,
que pelos

pés a queriao arrajiar fora da

cama.

Contra eftes combates fe

queria fortificar , e pedia a Un-
ção. A' inítancia

, que fazia

,

le lhe perguntou
,
porque tan-

to a deíèjava? Refpondeo, que
a queria receber em feu juizo
perfeito

,
para ter a confola-

çaó , de ouvir como aquelles

fagrados Óleos lhe hiaõ purifi-

cando os fentidos. Apertava-a

a anciã de acabar , e ver-fe com
feu Efpofo ; entrou em efcru-

pulo , fe feria eíle defejo op-

pofto á vontade Divina. Lem-
braraô-Ihe

,
que aflím íufpirava

S. Paulo , e ficou focegada.

Chegou ao ultimo termo a

doença , recebeo os Sacramen-

tos com vivas demonftraçoens

de compungida , fatisfeita , e

refisnada : mas até efte ultimo

íocego lhe intentou perturbar

o inimigo , fazendo no alto da

cella hum arrebatado , e pavo-

rofo eftrondo , fem mais fruto,

que deixar as Religiofas ame-

drentadas , e a moribunda ad-

vertida
,
pedindo

, que a naò

deixaífem fem companhia, e lhe

repetiífem os foccorros da agua
benta. Entrou na ultima ago-

nia , invocando a Sacratiílima

Tt Advo-
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Advogada
, ( que íingularmen- a Portaria a horas de Noa

,

te fe pertende no Ordem para quando a ella fe achou humho-
aquella hora ) e a feu fagrado mem delconhecido , de trage

Efpofo. Pediolhe entoaíTem a humilde
, que em hum cabaz

Ladainha . da mefma Senhora , trazia dous meyos corpos de
que acompanhou , ainda que Imagens , fó com a encarnação

debilitada. Deípois a Paixaóde dos roftos , o mais para fe dif-

Chrifto ; e eftando com os fen- por, e encorpar para veftidos

,

tidos efpertos , o afpedo com- como fe coftuma nas Imagens
pofto, e hum focego defufado, antigas , emendadas hoje com
moftrou fazer refignada aquelle mais decência , e a melhor vo-

adlo amorofo , em que fempre tò, no feitio de eftufado. Che-
defejara entregar o efpirito

,
garaô as ver as Porteiras, e al-

pondo-o nas maons de feu Crea- gumas Religiofas , levadas da

dor , em dia de S. Pedro Mar- belleza dos roftos , em que hum
tyr , 29. de Abril , aos oitenta excedia

;
poz neíle os olhos hu-

. e féis annos de fua idade. Fi- ma Religiola Eftrangeira , na-

cou flexivel, reveftindo-felhe o tural de Hamburgo , e dilTe

rofto de huma cor, agora def- com alvoroço: Eftafe parece com
conhecida morte ^ como antes, huma irmãa minha ,

que fempre
dos annos , e dos achaques, psjfo a Deos me deixe vella , co-

Foy fepultada no jazigo das mo ultimo gojio da vida
^ jd que

Preladas , onde o conhecimen- por amor delle deixey Cafa , e

to de fua vida leva as Religio- Pátria. Com eíla novidade
,

fas , ou enfermas , ou neceflita- adorarão a Imagem , levando-a

das apertender o remédio, que a moftrar por todo o Moíleiro;

algumas teftemunhaõ conlegui- e refolvendo-fe , que ficaíFenel-

do. Mayores demonílraçoens pó- le com o titulo de May de
de efperar a piedade Catholi- Deos, vieraõ á porta a fazer o
ca, que deve reconhecer a vir- preço, mas naó acharão já nin-

tude , laureada , e manifeíla por guem nella ; chamarão as fer-

aquella maô fuprema
,
que nao ventes de fora, e feita, toda a

he abbreviada. diligencia , fe nao teve noticia

Mas naõ deixemos em lilen- de que dalli fahiíTe peíFoa al-

cio algumas . particularidades guma.
defta Cafa

, que íèm duvida lhe Aílím com reparo grande das
fervem de gloria. Seja a pri- Religiofas , veyo a ficar a Se-

meira a devota Imagem da Se- nhora
,

que logo fe veílio , e

nhora do Repoufo
, que eíláno coUocou no Coro, com a vene-

Coro, adonde a collocou a de- ração, que accrefceo , fabendo-
voçaõ das Religiofas, que com fe ,

que ao Molleiro da Madre
lingular aíFe£lo de filhas a fer- de Deos fe levara a Imagem
vem, e lhe aífiftem , obrigadas

(
que hoje tem eíTe titulo , e

aílim do fermofo afpeflo com eítá no Altar Collateral da par-

que as convida , mercês , e fa- te do Evangelho ) no mefmo
Yores de que fe tem experien- dia , e com a mefma circunftan-

cia, como do eftranho caminho, cia de naó fe faber quem a le-

porque veyo a efta Cafa. E foy vara , de que fe inferio piedofa-

o fucceíTo. Fechavâ-fe hum dia mente
,
que feriaó Anjos os que

condu-



Livro fegundo
conduzirão as Imagens da fua

Rainha
,

para os palácios em
que fe venera hoje huma, e ou-

tra. A da Madre de Deos, ce-

lebre he naquella Cafa
,
por de-

voção , e concurfo no publico

da Igreja. A defte Mofteiro fi-

cou com religiofa ambição de

fuás filhas , e devotas de portas

a dentro da Glaufura. Eftá Ten-

tada em huma cadeira , o rof-

to , e os olhos com huma incli-

nação modefta , modo , e gefto,

que lhe deu o titulo de Senho-

ra do Repouio. Efta a Senho-
ra , a que Sor Ifabel dos Anjos

( de que já fica noticia ) chama-
va a fua Senhora , e a que lhe

fazia tantos favores , e mercês

,

como com leu piedofo afpefto,

belleza , e mageftade
, promet-

te a todas
, que a bufcaó , e

veneraó
,
porque como May de

Deos pode , e como Rainha dos

Ceos difpende.

Teve eíle Mofteiro da An-
nunciada , defpois de íeu pri-

meiro augmento
,
que foy pelos

annos de 1539. em que as Re-
ligioías entrarão nelle, outro,

que o deixou naõ fó accommo-
dado de officinas , e largueza

,

para fuás habitadoras, mas au-

ílorizado com o mais eífencial

da Igreja , lavrada de boa pe-

draria , e ornada , e repartida

com proporcianadas Capellas.

( tudo induftria da Madre Sor
Catharina de S. João , fendo

Prioreza ) Defpois veyo a ficar

de todo aperfeiçoada de retá-

bulos dourados nas Capellas

,

fingular, e de mayor, pelo cui-

dado, e defvelo da Madre Sor
Maria das Chagas , que fucce-

deo a Sor Catharina no gover-

no, e no eípirito , Gonfegum-
do com incançavel trabalho a

cobrança de juros de confidera-
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çaó, que fe deviaó ao Moítei-

ro , favorecida do valimento do

Conde de Miranda, feu cunha-

do. Hoje fe vê melhorada to-

da a Igreja com o teílo de boa

pintura apainelada , e brutefco

ao moderno , e audori/ada a

Capella môr com fermofa tri-

buna de que o Throno he de

prata , a difpendio de huma Re-
ligiofa. Bem meditada circunf-

tancia
, que nos convida a cul-

par a omiííaõ das Preladas an-

tigas , como o pouco reparo

das modernas, que naõ poden-^

do ignorar
,

que ElRey Dom
Manoel foy Padroeiro defta Ca-

fa , deraó, ou prometteraó nas

paredes da Capella mor lugar

ás Armas de Senhores ,
que nao

tem nenhum dominio nella ^

mais que por favor do mefmo
Rey huma fepultura. Teftemu-
nhando os mefmos Senhores

defta, a verdade de naõ ferem

Padroeiros , naõ entrando com
difpendio na obra

,
que fe faz

de novo , coftumando concor-

rer os que o faÕ, ou com par-

te, ou com tudo , como cada

dia eftamos vendo. Aífim po-

dem , e devem proteftar as filhas

defta Cafa
,
pela inconfiderada

permiíFaõ , tanto em prejuizo

delia, devendo reconhecer fó o
Padroado Real j aífim para o
cerdito do privilegio , como
para a contingência do favor,

e beneficio.

Tt ii CA-
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nina, nao propõem mais Apo*
CAPITULO XXIV. logia, que a experiência Alar-

ga- fenos muito efta reflexão pa-

Das Madres S r Branca ^ Sor An- ra podermos apontar exemplos,

na Henriques , Sor Brites do lançando os olhos por eíTes paf-

Prefepio , Sor Maria da Refur- fados feculos ; mas permitta-fe-

rtifaoy Sor Brites do Efpirito nos a licença para mayor glo-

Santo , Sor Brites da Concei- ria de Deos , triunfo da virtu-

çaÔ^ Sor Ifahel Batitijia ; e de de, e exemplo da fragilidade;

outra Religiofay fem mais no- e porque os naõ bufquemos fó-

me
^
que a fua vida : todas fi- ra de Cafa

,
quem naó vêhuma

lhas da Cafa de Nojfa Senhora Catharina de Sena , de que fe

do Parai/o da Cidade de Évora, valerão os mefmos Pontífices,

para coadjutora dos negócios

-- - . Ç Em duvida
, que ( a noíTo mais árduos , que entaô occor-

deNo% ^ eftylo de fallar ) nafceo elta reraó na Igreja ; extinguindo

Senhora Cafa com a fortuna , naô fó de ódios ,
pacificando Reynos , e

de Parai, fervir a fuás filhas de fecundo, reconciliando inimigos? Deixo

Évora
^ gloriofo berço , mas de ficar huma Margarita de Saboya tam-

fendo hum eftimavel padrão , bem Dominicana, feita viélima

que bemquiftaíTe o fexo feme- da tolerância ,
por fe concluir

nino , raras vezes reconhecido a paz de toda a Igreja. Deixo
por inftrumento do bem publi- huma Ifabel de Aragaô , defve-

co; penfaò, e caftigo, que pa- lada em evitar difcordias, e re-

rece lhe ficou em herança , def- conciliar Coroas. Mas porque
de aquelle primeiro eftrago , fempre ficaremos dizendo pou-

que chorou todo o género hu- co
,

que outra coufa foraô as

mano , em que fem duvida foy Cecilias , as Catharinas , as A-
efte fexo o primeiro inftrumen- pollonias , as Barbaras, as Do-
to. Nem deixou de favorecer rotheas , e o efquadraõ de vi-

efte conceito a experiência
,
que £loriofas Virgens

,
que pizan-

desde aquelles primeiros fecu- do , e vencendo o fogo , e o
los correo até o noíTo , fendo ferro , arvoravaÔ o Eftendarte

taõ raras as mulheres, a que fe da Fé entre os tumultos da bar-

attribuiífem operaçoens de pu- baridade, e da fereza; que ou-

blicos intereíTes, que querendo tra coufa foraó mais, que huns
Ravizio Textor audiorizar a fua fagrados Oráculos , em que to-

Oíficina com algumas de illuf- do o Mundo efcutou documen-
Ravizio
Textor
na Oífi-

cina.

tre fama em femelhante empre-
go , advertio logo

,
que íeria

fuccinto o Catalogo. xMas fe

nas pennas , e nas vozes do Alun-

do naõ voaô , nem foaõ outros

tos ? Mais que huns exempla-

res fantos para compor vidas

,

e acertar nas melhoras } Mas
coroe já efte dilcurfo a verda-

de, que lhe deu motivo, a Ca^
eccos mais que contra efte de- fa da Senhora do Paraifo, que
bil , e fraco íexo , nao aílim nos nos convidou a efta reflexão

,

vigorofos brados da virtude
, lendo fabricada por duas mu-

adonie para moftrar* os lucros, e Iheres
, ( como íe pode ver na

as operaçoens importantes
, que fua fundação ) devendo a huma

íe deverão á debilidade feme- a primeira fabrica, a outra o

augmen-
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augmento delia , aflim no ma- Prometteo-o affim a boa ve-
terial da obra , como no efpiri- lha com admirável fegurança

,

tual da reforma, e obfervancia. e naô tardou muito, que huma
Taõ proveitofa huma, e outra, noite a naõ viíTe em íonhos a

que com ellas defempenharaó fobrinha
, que lhe dizia : Ma-

duas mulheres hum Paraifo de dre^ muday de condição^ queDeos
virtudes, que deu gloria a Evo- fempre eftd bem para vós. Era a

ra , adonde fe plantou , credi- Madre Dona Anna Religiofa
to a efta Província , em que de grande recolhimento , e ora-

crefceo , e finalmente berço a çaõ , mas com hum génio ef-

tantos efpiritos , como naquel- quivo, e afpero , com que fo-

le feculo o povoarão , com tan- gia a todo o commercio. A vir-

to lucro dos que íe lhe fe- tude eíTa prova tem no exterior,

guiraô , como agora veremos de naõ fer hypocrifia
, que na5

em alguma* noticias , refga- tem carranca ; os retirados , e

tadas com trabalho do con- os aufteros bem podem nao ter

. fumidor eftylo do tempo. Se- tratos com o Mundo , mas naõ

Sor Dona }^ a primeira da Madre Dona fe hao de fazer intratáveis no
Branca. Branca. modo. A afpereza, que comíi-

Naó ficou memoria do feu go he penitencia , com os ou-
lobrenome , fó a circunftancia tros parece arrogância ; e fe a
de fua nobreza

, ( por fer tia pedra fundamental da perfeição
dos Senhores das Alcáçovas ) ha de fer o abatimento , cora

mas ainda nefta avultava mais muita prudência fe deve exer-

a rara humildade com que fe citar o retiro ; porque a ifen-

conhecia , e tratava pela Ínfima çaó tem muitos eccos de vaida^

entre todas da Gafa. Acabada de. Emendou-fe de génio a Ma-
a aíEftencia do Coro , entrava dre Dona Anna ; feguir-fehiao

pelas officinas delia , e pelas de a efta emenda os effeitos do que
mais trabalho , applicando as lhe fegurou a boa tia ; naó nos
maons ao das ferventes, acar- ficou noticia de fua morte ,

retando agua , e lenha para a mas fó efta tocada de fua vida.

amaflaria. Pouco era occupar- Tal foy a da Madre Dona Bran-
le nefte emprego , o mais , a ca

, que naõ fó íua morte lhe

alegria , que fe lhe divifava nas confervou o bom conceito , mas
palavras , e no rofto , efpertan- antes delia o mereceo , confir-

do as remiíFas, ajudando as de- madocom hum prodígio ; e foy,

bilítadas , e confundindo a to- que o dia
,
que cahio na cama

das. Exadia na obfervancia do entrevada, entrando a vifitalla

que profeíTara, naõ tinha outra certa Religiofa , vio
,
que Chrif-

opiniaó na Cafa menos
,
que de to crucificado em eftatura de

mulher fanta ; e aífim recebida, homem, lhe occupava a mayor
e aíTcntada entre as Relígiofas, parte do leito; parece, queque-
quando acabou a vida , que che- ria trocar o em que efpirara

,

gando-fe a ella fua íòbrinha , a pelo florido , a que o convida-

Madre Dona Anna Henriques, va aquella efpofa. Soube-fedef-

Ihe pedio
, que defpois de fa- pois de fua morte , e occultoa

lecida , lhe vieíFe dizer como a Religiofa
, que o vio , o no-

eftava Dcos com ella. me. 1 aõ povoada eílava a Ca^
ia
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fà de efpiritos
,
que mereceíTem com as circunftancias ,

que a

íimilhante vifta !

NaÔ alcançou menos favor

do Divino Efpofo, (íenaôpof-

to na Cruz., com ella nos hom-

bros ) a Madre Sor Brites do

Prefepio, Religiofa de grande

obfervancia, penitencia, e ora-

ção. Detinha-fe nella em huma

gora diremos. Eftava em pen-

famento a horas de madruga-
da , eis-que de repente fe lhe

occupaõ j e cobrem as grades

de ferro de huma janella viíl-

nha á cama, de hum numerofo
bando de vários , e alegres paf-

farinhos , cantando com huma
occaíiaÔ no Coro , diante do Se- taô concertada , e fuave harmo-

nhor, a que chamao dos Pa flbs, nia, que efquecidas, e fufpen-

quando ouvio
,
que claramente fas as Religiofas , fó voltarão a

lhe dizia
,

que fe aparelhaíTe reparar
,
que a doente efpirava

para ir para elle. Proftrou-fe a ao callarfe a muíica. Voou , e

boa Madre
, pondo o rofto em defappareceo ao mefrao inftante

terra, e paíTado grande cfpaço, o bando das aveíinhas, que fe-

em que a teve fepultada o ref- riaõ Efpiritos Angélicos , como
peito , e alvoroço , fe foy á cel- o affirmava o voto , e admira-

la , e tomando o depoíito das çaõ das Religiofas.

Freiras
, ( era entaõ Depolita- Com igual fuavidade de mu-

ria ) o foy entregando pelas fica , porque fem duvida íeria

cellas a cada huma Pedio lo-

go
, que lhe aparelhaflem hum

lugar na Enfermaria , e lhe cha-

maíTem o ConfeíTor, por mais

a mefma Capella , fahio a Ma-
dre Sor Maria da Refurreiçao Sor Ma-
defte valle de miferias. Vello- ^i^daKe.

hemos logo. Foy efta Madre yCf^'"

que a Prelada fe efcufava , eftra- huma viva columna daquella an-

nhando-fe a refoluçaõ como lou- tiga , e primeira obfervancia

;

cura, pornao ver nella acciden- em taô eminente grão tinha to-

te ,
que lha defculpaíTe taó re- das as virtudes com que ella fe

pentina ; mas inftava com tanta conferva ; mas excedia na fer-

fegurança
,
que fe lhe houve de voroía caridade , e abrazada de-

fazer o que pedia. Recebeoos voçaó com feu Efpofo Chrifto,

Sacramentos com piedofas de- na reprefentaçaô das glorias de
monftraçoens , e fepultada em refufcitado. Era fua continua

huma contemplação
, ( de que contemplação eíle myílerio ; to-

naõ permittio
,

que alguém a dos os Domingos do anno , fa-

tisfeita a reza da Igreja , reci-

tava a da Paíchoa , e paíFando

muito de manhaa a bufcar o
Senhor á Capella doSepuIchro,
acompanhava em eípiritoas fan-

tas mulheres, que naquella ho-
ra venturofa fizeraô fimilhante

divertiíFe ) em breves dias aca-

bou fantamente.

Seguio os mefmos paíTosna
ventura de fimilhante morte

,

ainda que com fucceíFo delTeme-

Ihante , outra Religioía
,
que

com razaõ pôde queixar- fe def-

ta Caía
,
pela indelculpavel omif- jornada. Pagou-fe o Senhor def-

faó de fe lhe fepultar nella , ta
, que Sor Maria frequenta-

com o corpo , o nome , e a vi- va , igual no nome , como na
da; naõ podendo deixar de fer anciã do primeiro defvelo, que
benemérita de fingular memo- a fizera; parece que o moftrou
ria

,
quem mereceo acaballa aífim o fucceíFo. Entrada em

dias j
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dias , cahio Sor Maria de gra- pa6 , e agua ; e pao , naó do
ve doença , apreíTou-íelhe a mor- mimofo , mas broa mal amaíTa-

te, e entrava em artigo delia, da, e feca. Difciplinas rigoro-

aíníl:idadaCommunidade,quan- fas , e amiudadas; coníuniida

do apertando hum defmayo a larga vida neftes exercicios , che-

huma Religiofa
, ( aíliftia efta gou ás portas da morte, mere-

entaó na Sacriília ) pedio ás cendo o premio jdelles em hum
outras , que a foíTem chamar final , com que o Ceo ennobre-
para tocar o fino em a mori- ceo a fua , abrindo-íe nelle hu- ^

bunda efpirando
, que ella fe ma cftrada de luzes , que corria

recolhia ao feu leito. Efpirou fobre a Enfermaria entre o Nor-
com venturofo foccgo Sor Ma- te, e o Sul. Durou o tempo,
ria , e foraõ logo chamar a Re- que tardou em cfpirar a mori-

ligiofa, que como fe a tirarão bunda, começando a delcobrir'

de huma fufpenfao profunda, e fe no primeiro termo, que fize-

deliciola diíTe: Madres^ bem ou- ra , como fe fe abrira para dar

via^ bem ouvia
^
que acabou amo- paíTagem áfuaditofa alma. Foy

ribunda, mas nao me fabia fahir vifta efta grande luz de muita
da fufpenfao em que me prendeo gente da Cidade , chamada do
o ouvir nejfe infante cantar a Se- prodigio em a tal noite.

quencia de dia de Pafchoa Vifli- Sigafe outra Religiofa , em
vn2Q Pafchali Laudes, com huma queomefmo nome acompanhou
tal melodia

,
que bem fe via nao a igual virtude. Fov efta a Maí

fer coufa da te>ra. Era efta a dre Sor Brites da fconceiçaõ
, SorBrites

letra com que Sor Maria coftu- que guardando fempre a mefma da Con^

mava na madrugada do Domin- igualdade de vida reformada ,
cet^ad,

§0 ir a bufcar feu Efpofo ao e auftera, com o mefmo rigoç /

epulchro. da fundação da Gafa , avultou
Mas paíTemos ás mais mo- nella mais em huma perpetua

,

dernas , de que temos noticia e anciofa devoção copí as Al-
nefta Gafa, e feja a primeira a mas, a que applicava todas íuas

SorBrites Madre Sor Brites do Efpirito penitencias , o que tmha , e o

rito San
^^"^^' ^"^ quem fe confervarao que com petiçoens , einduftnas

fg^
' as virtudes das primeiras Fun- grangeava, parecendo-lhe tudo
dadoras; tal era o feu zelo! tal pouco para os fuffragios de ef-

o feu exemplo! Nobre nofecu- molas , e Miífas. O que eftas

lo, e mais antiga no Mofteiro, valiaÕ, eaproveitavaõ diante de
tudo parece

, que defconhecia Deos
,

parece
,
que moftrarao

a fua humildade, occupada nos algumas vezes aquelles Efpiri-

empregos mais abatidos dcUa. tos agradecidos. Apontaremos
O jejum da Gonftituiçaõ invio- dous fucceílbs. Eftava a Madre
lavei , â colação a mais eftrei- Sor Brites já em idade, que os

ta, porque era quafi fempre h^- annos iheagrilhoavaõ os paíTos,

ma cafca de laranja aZeda, nao mas por mais que tardava o cor-

toda, mas aquella porçaó bran- po, voava o efpirito
, que tinha

ca, que fica entre os gomos, e o centro no Goro; afiim madru'
a cafca

, que fem duvida he o gava para ir para elle, ainda que
fel daqiiella fruta. Na Qi^iaref- com trabalho. Suavizava-o huma
ma raro o dia

, que naó erai.a Religioía fobrinha íua, que lhe

íer»
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fervia de bordão naquella jorna- que regulado , e religiofo ) de

da ; mas defcuidatido-fe huma hum Moftciro. Aflím fe vio , e

manhãa , e naó a vendo na cel- experimentou na Madre Sor lía-

la , vai-íe ao Coro , e achando-a bel Bautifta , a que cm toda fua

nelle , a culpou com enfado
,

vida fe naõ ouvio huma pala-

porque havia de fahir fó da cel- vra mais
, que ou refpondendo

la
,
quando naõ podia dar hu- á Prelada , ou em matéria de

ma paíTada , e taó cedo
, que fua obrigação

, e totalmente

^ lhe naó podia acodir ninguém precifa. Naõ era menos o rigor

a dar huma queda ? Deixay j dei- dos exercicios penitentes , a que
vcay , idevos recolher ( lhe reípon- ie facrificava. Aílim eftendia , e

de a boa velha ) que ahipor eJjTe alargava o jejum da Gonftitui-

corredor me tomarão nos braços
,

çaõ de fete mezes a todo o an-

e me puzeraÕ nejie lugar , ainda no. A paô , e agua todas as

que naõ vi ninguém. feitas feiras delle , como trez

Veftia-fe em outra madruga- dias em cada femana de adven-

da , e querendo pôr a toalha

,

to , e Quarefma ; e fendo nef-

naó a achava ; feita a pollivel tes dias fó o pa6 o feu fuften-

diligencia, affligia-fe , elamen- to , era muito pouco, porque
tava-fe

,
quando fentio ,

que lha feco , na5 lho confentia o efto-

punhaõ na cabeça , dizendo á mago. Ufava a mefma abftinen-

fobrinha,
( que já junto a ella cia nas Vigilias de NoíTa Senho-

Ihe perguntava quem lhe acodi- ra , e Santos de fua particular

ra ) que ella naõ vira peffòa ai- devoção.

guma^ mas que humas maonsfrias Em Advento , e Quarefma
fentira ,

quando lhe punhaÕ a toa- naõ fe deitava em cama , e to-

Iha. Inftou com ella a fobri- das as femanas fazia o mefmo
nha

5
que lhe havia de tomar da noite da quinta , até a do

huma fervente , que a toda a Sabbado para o Domingo. As
hora lhe affiAiffe , ao que lhe noites, que tomava de defcan-

refpondeo : Nao vos canceis ^ nem ço, era taõ efcaço, que ás dez
vos dê ijfo pena

,
que eu tenho da noite fahia do Coro , e gaf-

quem muito melhor me acompanha, tando duas na cella em devo-

Entendia-fe , ou dava ella a en- çoens particulares , á huma tor-

tender, que as Almas eraõ fuás nava para elle, como para cen-

continuas valedoras. Afíím o fe- tro , de que fenaõíabia defcui-

riaõ em fua morte
,
porque af- dar feu efpirito. AíTuílavalhe

íim foy ella pacifica , e bem af- efte focego o inimigo com vi-

fombrada , em o Oitavario do foens horriveis. Huma noite,

Corpo de Deos
,

pelos annos que continuava a oração , íè vio

de 1690. taõ vencida do fono
,
que en-

Mas hum novo reparo nos collou no chaõ a cabeça , mas
eftá convidando com admiração, ao mefmo tempo defpertou

,

egofto, achando nefta Ca fa (em vendo, que hum vulto negro,

huma filha delia ) a mais herói- e defmedido , fe lhe punha á

ca , e mais incrível obfervancia ilharga na mefma forma , e co-

de filencio , antes de huma mu- mo fe lhe tapara a boca , nem
dez voluntária , entre o preci- o nome de Jefus podia profe-

fo trato , e commercio ( ainda rir, ainda que em feu coração

a fua
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a fua alma o repetia. Aílim eí^ do-os , os levantou a huma ja-

teve algum efpaço , até que a nella, que lhe ficava fronteira

deixou o inicnigo ,
que ella co- á cama , com tal contentamen-!

nheceo , e defprezou logo. to , e alegria
, que bem fe vio,

.

Ao OMcio Divino accref- que feria mais que natural o
centava todos os dias outro par- aíFumpto delia. Parou o alvoro^.

ticular. Ao Domingo o Oíficio ço, e efpirou com focego. cq
da Refurreiçao. A's fegundas

o dos Defuntos. A^s terças o
de NoíTo Padre. A's quartas o

dos Anjos. A's quintas o do Sa-

cramento. Ao Sabbado o de

NoíTa Senhora. Nao ficava de va-

go a fefta feira, rezando nellao

que a fua devoção efcolhia. Nao
íó era obfervante, mas olhavaõ

para fua vida , como para huma
Conftituiçaõ , e regra animada.

Pagava-lhe o Senhor eftas pon-

tualidades com algumas vifoens;

reprefentou-felhe em certo dia

citando no Coro
, que o via to-

do cheyp de Religiofas , mas
todas fem cabeças ; entendeo

;

que era a falta da inclinação,

que íe faz com ellas nas cere

monias da reza

CAPITULO XXV.

Das Madres Sor Ifabel dos An-

jos , Sor Leonor do Ejpirilo

Santo , Sor Maria do Monte
Olivete , Sor Cecilia da Encar-

nação^ Sor Maria da Annuncia-

çaÕ , Sor Francifca das Cha-

gas ^ Sor Catharina do Efpiri-

to Santo , Sor Antónia de Je-

Jus j e de trez Irmãas Conver-

fas j Sor Domingas , Sor Águe-

da . da Cruz , e Sor Maria de

Belém , toâas da mejma Cafa
do Paraifo de Évora,

, em que havia

e advertência.pouco reparo
,

Eftando orando , fe lhe oíFere-

FEcundo Paraifo foy efte
y^

de admiráveis affluencias

de virtude , rico de preciofos

pomos nas innumeraveis filhas,

ciaõ i vifta finaes com que ai- myfticas Romans
, que debaixo

cançava , 'que falecia tal , ou da candidez do mefmo habito

,

tal Religiofa ; e nao fó defta ardiaò como pequenos graons

Cafa , mas das de toda a Pro- no incêndio do amor Divmo ;

vincia. Em certa occafiaó teve fendo efte os frutos cândidos, malorum

huma vifaó eftranha , de que e abrazados , de que o verda- P""'<^o-

nao ncou particular memoria , deiro Lipolo fe agradava no pomorú
feu Paraifo , ou naqueila alma , frudibus.

que ornada de virtudes era o ^^^^^ 4»

dos feus deleites. Mas vamos ^^*

Emijffio-

nes tux
Paradilus

mas fó de que ella entendeo
,

que huma Religiofa
,
que fale-

cera havia pouco , tinha hum
lingular Purgatório em hum lu- vendo eftes frutos , e vejamo-

gar da Cafa, donde fe obferva los primeiro nos Santos exerci-

lilencio. cios da Madre Sor Ifabel dos

Já cheya de annos venturo- Anjos. Era o mais principal
,

fos
,
por mortificados , efpera- e continuo a oraçaô ; retirava-

va o ultimo golpe da morte
, fe ao Coro , e alli fe eíquecia

contemplando em a Imagem de de todo o commercio humano,
huma Senhora , de que lemprc Naquelle lugar obfervava afiim

fora muy devota. Cerrou por o filcncio
,
que em toda fua vi-

hum pouco os olhos, e abrin- da fe lhe nao ouvio nelle huma
Part. IV. \y pa-
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palavra

;
porque a cjiiem lha que^ com os joelhos continuamente'

ria, vinha eícutar fora. E que por terra
,
pedindo-lhe fua cle-

importante reflexão fe nos oíFe- meneia. A que a obrigava a

feeia agora contra o que hoje defcer ás creaturas , a delvela-

fe ufa , contra o abuío ^
que va na affiftencia das enfermas ,

boje fe tolera , talvez dando- fe mas mais cuidadoía com as mo-
paífagem á nobreza ,( padrinho, ribundas. Acabava huma noite

com que entraó as relaxaçoens de rezar as Eilaçoens
,
que em

da oblervancia ) talvez por dar todas corria com exceíEva de-

paíTagem a cortezia , naõadver- voçaõ , eis-que lhe apparece
tindo as. Preladas que aquella huma irmãa fua. Era efta pef-

he a fala 5 çrn que o Rey do foa de virtude conhecida , de
Ceo dá audiência ás fuás fervas; que naó temos noticia mais ex-

e íó vozes do efpirito ( como tença , fó fe fabe que eftava

fufpiros , e lagrimas ) deviao na índia, adonde, fem ofaber
alli fer ouvidas. Lá o coníide- Sor Leonor , falecera ; appare-

. rem as que tem obrigação de ceo-lhe agora , e diífe-lhe : Leo-

zelar a Cafa de Deos , e vejaõ «<9r, aparelhaivos^^ que brevemen-

fe íe pôde admittir outra pra- te me heis de ir ver, Parecia-lhe

tica naquella, em que o Senhor á boa Religiofa que era illu-

tem íitial para a íua audiência. íao da fantazia, epor fahirdel-

Como Sor Ifabel continua- la , refpondeo ; È como pojpf

mente lha pedia, continuamen- eu ^ minha irmãa ^ ir avervos taõ

te fe difpunha, purificando fua longe} Ao que refpondeo a ir-

vida nos rigores da penitencia; mãa: NaÕ ^ naô me heis de ir ver

aílím diziaõ que aquella vida d índia ^ mas diante de Deos ^ e

era Angélica: è aílím devia íer; na Celeftial ^ em que o ejld gozan-

porque naô tinha outra mais, do minha alma. Alvoroçou-íè Sor

que fallar com Deos. Padeceo Leonor , e deftemida , e affou-

o martyrio dos efcrupulos, mas ta, fem mais duvida Iheinftou;

;t -lí acabou a vida tao livre delles

,

E fe eu morrer
,

quem me ha de

como quem íoube anticipada- ajflftir , fendo eu a que ajjijlo a
mente a hora em que havia de todas as moribundas ? Em premio

acaballa
;
porque defpcdindo hu- deffa piedade ( lhe tornou a ir-

mã noite as Religiofas
, ( que mãa ) vos ajjiftird a mifericordia

já lhe aíliftiaõ na cella como a Divina^ que dfjfa forte paga\ e

moribunda ) lhes diífe que defappareceo.

fe recolheíTem a defcançar
,

Com efte avifo começou Sor

e que ás trez da madrugada as Leonor a difpor-fe. Era incul-

havia de mifter. Aílim veyo a pavel fua vida ; nunca o pare-

Communidade á hora ,
que o ce allim aos Juílos ; atalhou-lhe

pedira , e aíHrn efpirou como brevemente huma doença peni-

o dilTera. tentes aparelhos. Aggravou-fe-

Mereceo também ao Ceo a lhe o mal , recebeo os Sacra-

mefma noticia anticipada a Ma- mentos , e em breves dias lhe
•^^^í^^í' dre Sor Leonor do Efpirito San- checou o ultimo. Naô indica-

pirito to, em que avultou lempre hu- vao os Imaes que viria tao h-

Santo, ma fervorofa caridade. A que geiro. Aífiftiaô-lhe duas Reli-

a levava para Deos , a trazia giofas ; e havendo de darlhe

hum
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hum apifto , com que tardava fuás oraçoens para reduzir as

huma , foy a outra apreíTalla
; que viviao com algum defcuido

e voltando ambas , acharão a nella. Meditava continua na

doente fem vida. Veriíicar-fe- Paixão de Ghrifto , e com hu-

hia o que a irmâa lhe promet- ma commiferaçaô tao entranha-

tera ; e como fe verificou na vel , . como dirá efte fucceíTo.

morte, feria o mefmo na éter- Faziao-fe obras no Mofteiro
,

na felicidade. vio em huma occafiaô alguns

Soube bufcalla , e fez por oíficiaes
,

que levando huma
mcrecella a Madre Sor Maria grande trave , tomavaó defcan-

do Monte Olivete, que entran- ço , opprimidos do pezo. Suf-

do nefta Gafa, fazendo nos pri- pendeo-íe com,aviíla, e cahin-

meiros annos huma vida com- do defmayada entre algumas

mua , deu tal volta nella ,
que Religiofas , que alli aífiftiaõ

,

fe entendeo
,
que lendo confe- ao acordar do defmayo

,
per-

Iho do Ceo , fora taó bem ef- guntando-lhe o motivo , refpon-

cutado
,

que o correfpondia deo : ( com anciã
,
que lhe fez

obedecido. Entregou-fc a ex- efquecer o de que fémpre fe

quiíitas penitencias ; e porque acautelava ) Se eftes homens tan-

entendia, que a commiferaçaô tos ^ e juntos vaò taõ trabalhados

própria lhe paufava o braço com com aquelle madeiro
,
qual feria

que fe feria
,
peitava huma Ir- a agonia de Chrifto , levando a

mãa Converfa
,

para que pro- Cruz defacompanhado ?

curaíFe molhos de fylvas , e fa- Acabou o leu tempo de Pre-

zendo-fe atar a huma columna, lada, e fuccedendo-lhe governo
pedia que com ellas a feriíTe mais frouxo, fufpirava por vêl-

fem piedade. Cançava a Con- la outra vez nelle huma Reli-

verla nos golpes, primeiro que giofa de efpirito
,
que enten-

Sor Maria nas fupplicas para dia , e bem
,

que bafta o das

elles. Tal o ódio Santo com Preladas a dar calor ao corpo
que fe perfeguia ! Naõ era nos de huma Gommunidade , em
jejuns menos auílera. Aflim fe que a frouxidão introduz os def-

mortificou na vida , e affim co- mayos da obfervancia. Orava
meçaria a viver da morte

,
que efta Religiofa , e pedia a Deos

detpois daquella tempeftade pc- com inftancia o deípacho da lua

nitente , lhe prometteo huma fupplica
;
que mereceíTem feus

perpetua ferenidade. olhos para intereífe da Gafa
,

Naó foy menos auílera com- ver outra vez a Sor Gecilia

Sor Ceei- figo a Madre Sor Gecilia da Prioreza nella
,
quando lhe fe-

lui da Encarnação , mas podendo com re os ouvidos huma voz
, que

caõ,
' í^o^os os rigores , aíiím da ob- dizia : Prioreza no Ceo. Naó tar-

fervancia Religiofa , como dos dou muito a morte de Sor Ge-
exercicios da lua penitencia , cilia , nem o fabcr-fe efta cir-

nada a affligia mais que verfe cunftancia pelo GonfeíTor da
Prelada , lugar em que a aca- Religiofa. Falcceo no anno de
bou de pôr a fua obediência, 1633. Nem faltarão prodigios,

e a que a deftinou o exemplar que favoreceíFem o fuccedido ,'

de lua vida. Baftou efta para como foy hum claro, e luzido,
reforma de toda a Gafa , e as Cometa *, que fe eftendeo fo-

Part. IV. Vv ii brc
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bre a cella em que efpirara.

Com igual ternura de cora-

ção , e compaífivo aflFe£í:o, con-
Sor Ma. templava a Madre Sor Maria

^Afinun
^^ Annunciaçaó nas penas, nas

ciaçaõ, agonias dò Redemptor , em fua

doloroía Paixaô. Affim o tra-

zia íèmpre diante dos olhos de

fua alma , com aquella cruel , e

ignominiofa coroa, com que o
ferio , e efcarneceo a impieda-

de Judaica. A acompanhallo na-

quella agonia fe encaminhavao
todos feus exercicios peniten-

tes. Nos da Religião era exa-

fta , e nos da devoção do feu

Senhor tanto
,
que nao havia

importância
, que a retardaíle

delia. Occupava-a huma Reli-

giofa, e dizia-lhe, que defpois

teria tempo para aquelle exer-

cicio. Refpondeo-lhe Sor Ma-
ria : IJfo haveis de dizer ? Naõ
o differeis ^ a faher o que devo a

efti Senhor. Naô deviaô de fer

favores communs , que aílím fe

pôde conje£lurar da pureza de

fua vida , como de vir a de paf-

far delia em o dia, que a Igre-

ja celebra a mefma coroa de ef-

pinhos ,
que ella lamentava co-

mo injuria , e o mefmo Senhor

difporia moftrarlha gloriofa , em
• 7. de Mayo de 1647.

, Siffa a huma devota dos Ef-

\ pinhos outra
,
que igualmente

o toy das Chagas , tomando no-

me , e fobrenome , que foíTe

lembrança delias. Foy efta a

SorVran- Madre Sor Francifca das Cha-
ctfca. das

g^g^ Q appellido a convidou

ao penitente eftylo de vida
,

que feguio ; eftrada real ,
que

pizaò os que conhecem ,
que

para o Ceo naò ha outra mais

direita, nem mais fegura. Fez

perpetua guerra ao defcanço

,

e como inimiga de todo, nao

teve em fua vida cama em que

:oría de S. Domingos

,

hofpedallo; lobre a terra fatis-

fazia ás precifas peníbens do
^orpo, que cançado, a bufcava
como centro. DiíTaboreava o
fuftento

, que íe lhe punha no
prato, com o receyo de que lhe

ferviíFe de regalo ; lançava-Ihe

agua, já que onaó podia efcu-

far de fuftento.

Era hydropica fua caridade;

fempre lhe parecia pouco o que
dava, como efcufado o que ti-

nha. Aílíftia defvelada ás enfer-

mas ; com mais anciã ás mori-

bundas ; emprego verdadeira-

mente morgado da caridade
,

defpido de todas as negaças do
intereíTe, como exercitado com
os que eftaó no ultimo eftado

de neceífitados , e (
quanto ao

Mundo ) fora de todo o de
agradecidos. Mas parece, que
tomou NoíFo Patriarcha á fua

.conta a recompenfa com Sor
Francifca. Eíperava ella a ulti-

ma hora, ( a que já cançada de
annos, e achaques, a trouxera
huma doença ) e eftando já fa-

cramentada, perguntava ás Re-

,

ligiofas : Quem era hum Frade
Dominico

,
que eflava alli perto

do feu leito , rezando por hum li-

vro } Naô duvidarão ellas de
quem feria , ainda que naõ viaò

nada. Pedio
, que a naõ enter-

raíTem no Cemitério do Moftei-

ro
,

que fabia era depoíito de
gente Santa

;
que para o feu

corpo , ainda era muito huma
cova no Clauftro, Voltou os

olhos á Imagem de hum Cruci-
fixo, e entre demonftraçoens de
verdadeira penitente efpirou

com focego , e luavidade , fican-

do com moftras delia no fem-
blante. Vinte annos defpois ,

abrindo-fe fua fepultura, tefte-

munhou na fragrância o corpo

que guardara , e toda a Cora-

muni-
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munidade , o peregrino da fra- ça , que Deos difpenfa aos feus

grancia. Falecco á Madre Sor Juftos ,
para que como elle o-

Francilca cm Outubro de 1666. brem prodígios
,
que fe com

Efcolheo Deos aíimplicida- hnm quaíi fopro deu vida a bum
'de para confundir a fabed^>ria barro, poíTaó dar vida a huma
da terra ; e para que fe enten- luz com hum fopro.

deíTe , que efta fabedoria era Era grande a pobreza de Sor

íimplicidade. AíIIm o veremos Catharina , igual a devoção
,

agora na avaliação
, que tinha que tinha com Noflb Santo Pa-

no voto do Mundo huma Reli- triarcha, mas naó chegavaô fuás

giofa de coração puro, e finge- poíTes mais
, que a accender a

Sor Ça- lo. Era efte o de Sor Cathari- alampada a huma Imagem lua

f^^EÍpi-
"* ^^ Efpirito Santo , a que na Vefpera do leu dia

;
porém

rito Sd^- ^^^ puriílima Pomba parece ,
fendo taô pouca a porçaó de

to. que infundira a qualidade no azeite , que podia levar o vi-

nome ; aíTenrando as Religioías dro , durava a luz acceza todo

menos confideradas
, ( que naò o Oitavario. Convidava efta

attendiaó ao inculpável de fua Madre as enfermas, que fe un-

vida ) que toda fua innocencia taíTem com efte azeite ; feriaó

era ignorância. Mas confundi- milagrofos os eíFeitos , que obra-

rao-nas, e defenganaraõ-nas ma- ria j mas naó ficarão em memo-
ravilhofos fucceílbs. Tocaremos ria; nem outra da Madre Sor
dous.

Coftumava Sor Catharina

paíTar no Coro a noite da quin-

ta paraafefta, por devoção par-

ticular, e algumas Religiofas
,

Catharina , mais que a de hu-

ma morte merecida de íua in-

nocencia , no anno de 1681.

Aífim he Deos amente del-

ia
,
que parece bufca induítrias

que tinhaô a mefma. Faltou o para confervalla Vio-fe aflím

azeite a huma alampada , de que na Madre Sor Antónia de Je- Sor An-'

fe haviaõ de valer para rezar; íus, que entrou neftaCafa, em tonU dfi

apagou-fe , ficando Sor Gatha- que vivia huma vida comraua ,
j^j^^'

rina com o ientimento de naó fem efcandalo nella , mas com
poder rezar a Paixaõ de Chrif- frouxidoens na obfervancia. Paf-

to, que recitava todos os dias fados alguns annos , fonhou ^
pelas Almas. Qaeixou-fe ás que fe achava junto a huma de-

companheiras da pouca provi- liciofa fonte, em que via huma
dencia de quem accendera a Senhora de mageftade, e fermo-

alampada, e levantando- fe dif- fura peregrina , como o era a

Íq: Eu a voit accender. Fefteja- de hum menino, que eftreitava

rao as Religiofas a promeíTa , nos braços. Alvoroçoufe Sor

e determinação como fimplici- Antónia , e pedio ao menino
dade; mas Sor Catharina, che- hum graciofo ramo, que tinha

gando á alampada , e dando- na maó. Retirou-o elle , legu-

Ihe hum fopro, lhe reftituhio a rando-lhe
, que lho daria, fe

luz , que durou toda a noite , mudaífe de vida. Acordou en-

trocados em confuíaó os grace- tre o fufto , e o alvoroço do
jos das que o viraó, e admira- quefonhara, e entendendo , que
vaó. Naó fe eftende a menos em tal matéria eraó os fonhos

eíFeitos a participação da gra- avifos, e confelhos , alfim tro-

cou
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cou a vida

,
que em breves dias ( em que fe via a improporça6

a viraô reduzida a huma eftam- para hum trabalho
,
que pedia

pa da penitencia ,
por mais que forças dobradas ) antes era pe-

ie ignorava a caufa da mudan- dirlhe hum milagre ,
que dar-

ça , de que fó defpois de fua lhe huma occupaçaõ ; e aílím'

morte fe teve noticia. Nao fe luccedeo
, porque dizendo ella

deitou mais em cama. O jejum ás que lhe exaggeravaõ o im-

o mais auftero, a contemplação poílível
, que a Senhora daCon-

continua, e finalmente a morte ceiçaô ( fallava de huma Ima-

taò focegada , como digna de gem de particular culto no Mof-
fe conjefturar, que delia paífa- teiro ) lhe daria forças para fer-

ria a receber da maô de feu Ef- vir ás Religiofas , entrou a ex-

pofo o ramo fempre verde das ercitar o oíficio com admiração

perpetuas felicidades. de todas.

^iV tAifim foube fufpirar por el- Aílim entrava defafombrada

las huma grande Converfa , fí- nas ofíicinas de mayor trabalho,

lha defta Gafa, ( que em noíTos porque a anciã de fe ver Con-
dias reítituhio a ella, na fua vi- verfa , lhe dobrava eíTas forças

da, huma copia daquellas pri- que tinha. Seu fuftento quoti-

meiras cultivadoras da fua ob- diano era hum pouco de paó

fervancia ) que de muy tenros feco, e alguns dias mais fefti-

annos naõ fó fez voto de cafti- vos algum legume , regalo de

dade ao Efpofo delia , mas fe que fe abftinha em Qiiarefma
,

facrificou a fervir nefta Gafa ,
e Advento

,
porque a reçaò

,

fó com os olhos no premio de ou qualquer pitança , era do

fe ver Religiofa Gonverfa. Foy primeiro pobre, que encontra-

Sor Ma- efta Sor Maria de Belém , que vâ na Portaria. Para defcanço
fia dâ ^Q pouca idade trouxe a eíle lhe fervia de cama huma taboa

Mofteiro huma das graves ob- ( quando fe achava indifpofta )

fervantes delle ,
para lhe aííif- porque o chaó foy fempre a fua

tir
;
porque fendo Sor Maria cama ; mas ainda por taõ pou-

criada com mimo , e abundan- cas horas
,
que quaíi fempre a

cia em cafa defeuspays, feviao achavaõ no Coro as da madru-

eftes agora reduzidos a tanta gada , em que ( como a que

penúria, que cantavaó por for- vivia na Gafa das Eftrellas Do-

tuna o fervir fua filha efcondi- minicanas ) acompanhava com
da aos olhos de quem os conhe- fuaves jaculatórias a melodia

cera. das Matutinas. Mas cuftonlhe

£vn}Achava-fe nefte tempo o primeiro muitas lagrimas, e ro-

Mofteiro deftituido de quemaf- gativas , o haver de vir, eaífif-

íiftiífe á obrigação do forno
,

tir naquelle lugar áqi:ellas ho-

porque os annos , e os achaques ras , e paífar muitas vezes nel-

ti^haó impoílibilitada huma Re- le todas as da noite

ligiofa Converfa
,
que tinha ef- Fica o Coro debaixo muy

fa incumbência ; lançou a Pre- fora do commercio do Moftei-

lada maó de Sor Maria , que ro, e íobre fer fombrio, e car-

em taó pouca idade , comprei- regado, a idade, e o fexo lho

çaó débil , e em fua peífoa tao faziaô mais horrorofo ; mas a

pouco robuíla , e ainda delicada Imagem de hum Chrifto cruci-

u ficado,

BíUm.

I



oo"ofn- Livro íegúndo Cap. XXV. 54^
ficado , de grande devoção (

que perfeito, e robufto movimento,

cftava nelle , e Gom que ella a mas continuando-lhe as dores

tinha grande ) aílim ouvio os no braço por muitos annos , fi-

gemiJos daquella Pomba, que cando hábil para fervir , fení

iulpirava aquella. aSiítencia no- perder o merecimento de pade-

cia rna , ( em que a foledade ^ cer. Que alto confelheiro teve

e o fegredo apafcentaó fuave- fempre a virtude nas fuás ope-

mente o efpirito ) que defter^ raçoens ! NaÒ paíTava de treze

rando-lhe prodigiofamente o me- annos
,
quando fez efta taó bem

do , a convidava no mais alto meditada fupplica. '

da noite a fazer habitação nas Eftes , e outros teítemunhos

aberturas laftimofas daquella fa- de fua concertada , e penitente

grada Pedra
,
que a vara moír vida , forao as adherencias

,
que

trava tantas vezes ferida. AA lhe negocearaõ o habito de Con-
fim frequentava Sor Maria o fi- verfa , fem que fe lhe ouviíTe

tio , e alfim queria imitar nelle huma palavra de empenho para

a feu Efpofo
, que crucificada confeguiUo mais

, que dar gra-

nos feus cilícios , lhe abria a ças a Deos
,

quando via que
continua oração chagas nosjoe- fe lhe dilatava. No dia , em que
lhos, de que muitos annos foy o recebeo, ( que ella teftemu-

fó fecretaria a fua paciência. nhava pelo mais feliz de fua vi-

Naò lhe fuccedeo affiui nas da ) paíTando pelo Coro , fe

difciplinas, que repetia naquel- proftrou por terra diante do feu

le fitio
,
porque nem toda aíua Crucificado, fegurando-lhe, que

cautela , e advertência podiaó no que coubeífe na fua fragili-

apagar as evidentes rubricas do dade, o adoraria Efpofo; a£l:o

fangue, em que fe lia nas pa- em que ( dizia ) lhe pareceo

redes , e pavimento , o como que fe lhe arrancava o coração

eraõ rigorofas , e continuas, do peito com huma fuave , mas
Confeguio melhor a diflimula- poderofa , e executiva violência,

çaô em outro martyrio. Nopri- Mas efta era á primeira, e mais

meiroanno, que entrou no Mof- importante viftima
, que no al-

teiro, cahio , levando hum pe- tar daquelle madeiro lhe pedia

zo de fmedido ás fuás forças ; feu Efpofo.

e á violência do golpe , lhe fi- No novo eftado pouco achou,

cou hum braço com grandes que accrefcentar á Regra , mais

dores , e fem movimento. Af- que o gofto de ver que obe-

fligio-fe exceífivamente, porque decia ; mas fó íe lhe conheceo

o feu empenho era fervir para exceflb na obíervancia dapobre-

merecer o habito ; e agora fe za : fentia ella as fuás oppre-

temia repudiada por inhabil. foens, fó por naô ter com que
Recorreo anciofa á Senhora da acodir ao aceyo das Capellas

,

Conceição, fua continua Prote- e provimento das alampadas

,

ílora , fazendo voto de lhe re- para o que fe foccorria das Re-
zar todos os dias hum Terço, ligioías mais abaftadas ; diligen-

fe lhe reftituhia o movimento cia, c cuidado , que o Senhor
no braço, ainda que lhe conti- lhe premiava com evidentes pro-

nuaíTem as dores nelle. Gafo digios, trocando lhe muitas ve-

raro ! Desde logo confeguio zes as fiindages do azeite no

mais
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,

mais puro , e claro ; outras , lhe reprefentava o Mundo cheyó
achando-fe providas as talhas

,

de peccados , o que a reduzia

que fe tinhaó deixadas por va- a huma grande afflicçaô , epro-
lias ; cafos de que teftemunha- funda trifteza

, que defafogava

vap as mefmas Religioías
, que em continuas lagrimas , de que

Sí foccorriâô para eílas pias pro- ( como cila confeflbu ) fó con-
videncias. ;;í ->r)' fT u^ valecia na fua oraçaó folitaria.

Todo o tempo /^n^ lhe ref- Muitos foraô os cafos, em que
tava das occupaçoens

,
que efta- aflim fe conheceo ; baile hum

vaô a feu cargo , lhe levava a por todos
, por fer o mais pu-

aílíftencia das Imagens , de que blico.

era devota ; diligencia , com Sahindo por Viíitador defta

que valeo a algumas Religio- Provincia o Meftre Frey Igna-

fas em grandes molellias. Con- cio da Cofta, entre as ordens
,

firmemos efta conje£lura com que mandou pelos Moíleiros ,

huma , em que fe fez grande foy huma aeíle do Paraifo, em
reparo. Achava-fe huma Reli- que ordenava

, que as Freiras

giofa enferma
, já fem efperan- Converfas veftiíTem efcapulario

ça alguma de vida. Recorreo preto , deixando o branco
,
para

fe conformarem nefta exteriori-

dade com os Irmaons Conver-

fos da Ordem. Vinha efta com
excpmmunhaõ a's Preladas , ain-

( como via fazer a muitas ) hu-

ma irmáa fua a Sor Maria
, pa-

ra que rogaíTe a Deos pela en-

ferma ; e con)o ella a eftaspeti-

çpens fe efcufava com a generali- da que fe fufpendeo com a ap-

dade de que Deos acudiria, inf- pellaçaó das Converfas. Na6
t^i^do; ^' Reíigiofa , e indo para entrou Sor Maria no numera
eíFe efFeito importunalla ao Co- das appellantes , mas recorren-

ro , lhe refpondeo : Madre ^ /e- do á Senhora, que era, ( como
've. d doente a Imagem de Noffo já diífemos ) a fua prote£lora

,

Padre
y

que efiá em tolCapella^ lhe confeíFou a inconfolavel pe-

que eu fonhey ^
que o Santo que- na

,
que lhe daria o largar o

ria rogar a Deos pela fita faude ;
efcapulario branco , como repre-

que nijlo naõ fe perde nada^ por- fentaçaô da pureza reíigiofa.

que naõ he mais qtie hum fo iloo\ Sentia mais, que houveíTe liti-

mas tenha fegredo Affim fucce- gios, a que fe havia de feguir

inquietação da Cafa, e da con-

fciencia ; mas que pedia ao Se-

nhor lhe déíFe huma grande

conformidade. Ifto diíFe com
muitas lagrimas , naó podendo
occultar a continuação delias.

deo
, que convaleceo repenti-

namente com a aífiftencia do
Santo, e admiração dos Médi-
cos

, que lha faziaó defconfia-

dos.

Continuamente fe lhe repre-

fentava
, que tudo no Mundo c a grande affiicçaó em que an-

eftava no ar; aífim os edifícios, dava á mefma Prelada , como
aíllm aspeífoas, que cafualmen- fua domeítica. Ao feguinte dia

te via de alguma janella do appareceo com femblante mais
Mofteiro, e o mefmo Mofteiro fereno, e os olhos enxutos , de
em Dormitórios , e Clauftros

, que admirada a Prelada, e fuí-

que pizava, com receyo de que peitando já o que podia fer, a

naõ eftavaô feguros j e logo íe importunou para que lhe defco*

brifle
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briíTe a novidade, que ella de- mo queria, o que tudo teftenm-

poz
, ( ou vencida dos rogos, nhou ella mefma.

ou ameaçada dos preceitos ) di- Aíílm era lua oração tao con-

zendo
,
que a noite anteceden- tinua , como fru6tuofa , o que

te , indo como coftumava
,
pro- o inimigo naó podia diífimulari

vendo as alampadâs , fe profira- inquietando-a com eftrondos-^

ra diante do feu Senhor, ) que que as Religiofas ouviaô , fo-

era a Imagem de hum Crucifi- gindo temerolas , e aííuíiadas.;

xo ) e lhe pedira perdão dafua e vendo, que Sor Maria ficava,

rebeldia, ainda que eftava prom- comíocego, e perguntando ]hç

pta para a obediência ; e que o que foíTe , relpondia
,
que na6

logo fe fentira com menos re- entendia o que era, mas que fe

pugnancia ; e defcendo ao Co- nao devia fazer cafo de nada.

ro debaixo, ao entrar neIle,ou- Entendeo-fe , e efpecialmente

vira huma voz
,
que dillinta- pela Prelada, ( com quem vi-

mente diílera : Nao te affitjas

^

via, e fazia aíliftencia ) que as

que naõ ha ãe fer\ e que no Coro Almas a animavaÔ , e lha fa-

naÔ achara pejoa alguma^ achan- ziaó; porque ellafegurou, que
do-fè totalmente livre daqtiella orando; no Coro , fentia

, que
ãfflicçaõ. Efte cafo praticavaò a eftavaõ junto delia , mas nao
Prelada, e o Vigário ( que lo- via nada. Huma noite, que fe

go aílentou
, que tudo eftava detinha fora de horas , orando

desfeito ) quando chegou noti- na Gapella do Sepulchrò no
cia, de que era o Vifitador fa- Clauftro , fe fentio cercada de
lecido , e fe poz o Decreto em hum repentino , e exceffivo ca-

perpetuo íilencio. lor. Voltou os olhos ao Clauf.

Orava huma noite no Coro; tro , ç vendo que ardia em
chegou-fe a ella huma Religio- grandes labaredas , entendendo,

ia, que pertendiahuma efmola que fe pegara fogo no Moftei-

para fazer huma fobrinha Frei- ro, fahio fora aíTuftada, e nao
ra , ( o que a trazia affligida, vio coufa alguma.

e defconfiada ) e pedio-lhe en- Mayores cafos lhe deviad
commendaíTe ao Senhor ( que fucceder na oração ; fepultou-os

eftava expofto ) aquella impor- a fua grande vigilância. Dire-
tancia, que ella mandaria fazer mos o que efta naô pode efcon-

a Imagem de S. Jofeph , muy der. Orava na Enfermaria ,

fuípirada no Mofteiro. Naô ref- ( em que aíEftia a huma enfer-

pondeo Sor Maria , e foy con- ma ) e tomada de hum leve fo-

tinuando a fua oração ; ( em no, fe lhe reprefentou Chrifto

que ficava como fem operaçocns Senhor NoíFo em hum campo
de viva ) deteve-fe orando a de flores , em que eftava muita
Rcligiofa , e paífado algum ef gente. Tinha o Senhor na mao
paço, voltou a ella Sor Maria, hum caliz de puriífimo criftal,

e diífe-lhe : Confie , Madre ^ fia em que recebia o preciofo licor

mifericerdia do Senhor
,
que ouvi- de feu fangue , que lhe fahia

rd petição taõ jtijia^ e mande lo- do lado. Proftrou fe Sor Maria,
go fazer a Imagem ,

que fe naÔ pedindo mifericordia , e o favor

baldará o cujlo. Brevemente íe celeftial de participar daqucUe
vio a Religiofa defpachada co- Divino ne£lar. Concedia-lho o

Pare. IV. Xx Se-
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Senhor y e a algumas Religio- veria ncltc caio; mas ícmpre as

fas , a petição fua. Kntaõ le- de mayor reparo coftumava dei-

vanroii o Senhor a voz , e cha- xar em íilencio.

mou por hnma Religiola, que Adocceo gravemente a P re-

vivia no Moftciro com pouco lada, a que aíiíllia; receava Sor
reparo; c naô relpondcndo ef- Maria o rigorolb golpe da fua

ta , ordenou que foífe caftigada. falta ; foy cxccííivo fcu íonti-

Com o horror dcfta fentcnça mento
, que naõ podia diífimu-

acordou Sor Maria , fcpultada lar como domcftica ; e adver-

em huma taÓ profunda trifte- tindo-a a enferma, que era cul»

éa , que obrigou a que a im- pavcl a fua pena, porque devia

portunaíI« a Prelada , c foubc- accommodar-íe com a vontade
fe a caufa daquella afflícçao re- Divina mais

,
que attendcr ao

pentina. Mas vio fe o fruto da amor da crcatura , lhe refpon-

íua oração
,
porque cm breves deo : Q/te o feu feiítimento era

dias ( cm que a Prelada fe en- divida
^ por quem a trouxera ãquel'

tende participaria o calo á Re- la Caja^ e lhe dera a honra defer

ligiofa ) ella fe reduzio a huma filha delln
, ( o que naõ merecia )

vida reformada , e dentro de porque Deos caftigava , e aborre-

hum anno faleceo , inferindo-fc cia ingratos. Que quanto a incli-

de fua morte a mellior vida a

t]uc paíTava.

A outra Religio fa afliília

com continuos confclhos
,

pe-

dindo a Deos por cila na ora-

naçoens , Jahia Deox
,
que nunca

em feu corãçaõ entrarão de coufa

de/la vida. Mas aggravava-fe a

doença á Prelada; ordenarão os

Médicos ,
que fe lhe dclTcm os

çaÕ
,
porque a via, ainda que Sacramentos; e advertio ella a

inclinada á obfervancia , como Sor Maria
, que fe difpuzeíTe

,

confufa , e fufpcndida. Eis-que porque ambas haviaõ de rece-

hum dia claro , e fereno fooii ber o Senhor. Aílim fuccedco;

de improvifo hum trovaó cftron- e reparando a enferma , que Sor

dofo , ferindo com tanta aélivi- Maria fe reveftia de hiima ale-

dade nos ouvidos daquella Re- gria defufada , vio, quechegan-

ligiofa , que entendendo
,
que do-fc a ella, lhe dizia: Madre^

para ella era o ameaço, correo confie no Senhor
,

que naÔ ha de

a abraçar-fe com hum milagro- ir defta^ porque querelle^ que lhe

íò Crucifixo ; e repetindo Ic- faça ainda muitos fervi cos ; íuc-

gundo trovão com mayor hor- ceflb
,
que logo tcílemunhou a

l*Or, fez com a boca naquellas mefma Prelada, e fe confirmou

Sacrofantas Chagas hum voto na melhora repentina , com que

de emenda
, que fe conhecco Ic rcllituhio a faude perteita.

logo no eftylo de fua vida , cm 1 ornou a adoecer a mefma
jque a confirmou o faber de Sor Prelada dahi a alguns annos , e

Maria, que na noite precedeu- dizendo a Sor Maria, pela ver

te ao trovaf) , tinha Ibnhado, muy defconfiada
,
que devia con-

que cahia hum rayo no Mollei- formar-fe com a vontade Divi*

ro , e que cila proitrando-fc na, lhe tornou ella com muitas

diante daquclle Crucifixo, pe- lagrimas: Confirme-fe vojfa nier"

dia na6 permittiíTe , que fizeíTc cé também
y
porque agora lhe di'

damno. Maisindividuaçoeiísha- go
,
que Jd mo tcrã faude wn

qtian-
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quojtto viver '^QnGim foy , como dico , antes daIJi a dons dias

o multiplicarem-íe os trabalhos fe poz na íua aufteridade coltu-

áqiiella Religiofa, promettidos mada , e ferviço da Communi-
tambem por Sor Maria

, que dadc na aílíílencia do forno, de

lhe certificou vira em fonhos que a Prelada a quiz aliviar, c

huma grande Cruz, e logo hu- ella o nao admittio, di/endaVc

ma grande eílrada
,
que hia pa- Qite como Deos naõ qtiizcjje , lhe

rar junto iá cella daquclla Pre- tiraria as forças ;
que daquella

lada. \) f;' forte a qnizera o Senhor ^ e tielía

Mas mais ílngular cafo con- havia de perfeverar. ot

firmou os favores
,
que Sor Ma- Bem conhecia Sor Maria os

ria confcguia na fua oraçaó. avanços daquella humildade ,

Cahio na cama de doença, que excrcicio em que muitas vezes

pareceo fer a ultima. Aífittia- a efprcitaraó , e a viraô extati-

Ihe a fua amante Prelada, e di- ca com os joelhos em terra y

zendo-lhe
,

que efperava em logrando as delicias daquclle

Deos , que havia de ter melho- Elpofo
,
que por ella le fizera

ra , lhe refpondco: u^inda mal
^

fervo.

que nao ha de aqui ter termo o Alguns favores
,
que recebia

meu purgatório. Ficou dizendo do Ceo , ou importunada , ou
ifto ablorta , e fem fentido. inadvertida , communicava á fua

Vieraó os Médicos , e toman- Prelada, mas cahindo logo e«l

do lhe o pulfo, voltarão para as (i , dizia j Madre , ijio tudo fao
Rehgiofas , dizendo, que aquel- imaginaçoens

-^ ^ ^^?P fe rc ti ra-

le accidentc era íuperior aos rc- va , naô deferindo a pergunta
médios dos homens, e que mais alguma. Via-felhe no lèmbkn-
fe haviaô de dar a Deos gra- te quando tinha fido favoreci-

ças
,

que applicar mefinhas. E da
; ^ em huma occafiaÓ hia a

tornando em fi, e achando alli dizer o que nelle particular llic

f(S a Prelada, lhe dilTe: Nejfe fucccdera ,: e fallou taõ altamen-
Ingar em que vojfa mercê eftd^ ti- te, que a Prelada ficou fufpen-

ve euhontem aos grandes Patriar- fa , e teílemunhou defpois, que
chás ò\ Domingos j e S\ Francifco, o que fó lhe percebera , fora :

a que me qneixey muito de Je me Qtie o Senhor , ainda que muité

dilatar tavto efte dc/lcrro ; mas humano , afUm infundia veneraçaS

ifto JaÔ fonho'! y nao ha para que nos coraçoens ^ que tudo parecia

reparar nelks, Dahi a pouco temor ^ mas que o amorpodia mais^

tempo a tomou huma taõ arden- Havendo algumas diíFcnço-r

te febre, que foy precifo cha- ens no Moíleiro, c palavras enr

mar o Medico, que lhe appli- tre algumas Religioías , affirma-

cou hum cordeal , e voltando- va
, que nada ouvia. A luapra-

íe ella para a parede , voltou tica
, que era raras vezes, fó

dalli a efpacio , e fentada na com Religiofas reformadas, e

cama, pcdio o vcftido ; e tanto em couías do Ceo ; herança da^-

inftou
, que ( ainda que parecia quelle grande Pay

, que le fal-

dclirio ) fe lhe deu, e fe levan- lava, ou era com Deos, ou de
tou , e a pctiçaõ lua a levarão Deos. Aífim fe reíolveo defpois

ao Gí>ro , de donde vcyo fem de vinte e tantos annos ,
por

arrimo, nemadmitjiq mais Me: coníeilio da fua Prelada, a comr
ii Part. IV. Xx ii muni-
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,

municar a fiia confciencia com me fez, retirar, Recolheo-fe ,

hum Religioío de letras, e vi- mas bem vio a Prelada , que
da concertada, e dizia: Queel- naó defcançava , e a pouco eí^

la fim fegiiia bom caminho , mas paço fahio da cella. Levantou-
ds efcuras^ porém agora com can- fe a Prelada ao romper da ma-
dea^ nhãa cmdadofa , eis-que lhe fe-

Excefliva no affe£lo, e re- re os ouvidos hum delufado ef-

verencia ao Santiflímo Sacra- trondo , e chegando a examinal-
mento , introdnzio no Moftei- lo, vê, que traziaô em braços

ro, que no feu Oitavario hou- a mefma Religiofa
, que dilTe-

veíTe Laufperenne
;
pedindo-o ra Sor Maria , com hum acci-

com muita inftancia á fua Pre- dente, que fem obedecer a re-

lada, que aílim o ordenou com médios , lhe tirou a vida fem
grande lucro eípirirual das Re- confiílaò.

ligiofas ; e houve circunftan- Ao tempo que ifto efcreve-

cias , de que fe inferio, que mos, vive Sor Maria, mas taô

fora aqueile empenho confelho attenuada com annos , e acha-

do Ceo. A hum Eftudante
,

quês
,
que nos braços a levaó

que queria ordenar-íe, o man- para o Goro, em que gafta os

dou ella dar por huma Religio- dias, e parte das noites. O Se-

fa fua parenta, que naõ tomaf- nhor, que atem confervado até

fe aqueile eftado, fem fazer p ri- aqui, para demonftraçaõ de lua

meiro huma coníiíTaô geral ; clemência , a poderá defempe-

porque de outra forte íe lhe nhar com mayores evidencias

aparelhavaõ grandes infortu- na morte de fua ferva, para glo-

nios. A grandeza, e continua- ria fua , e aífumpto de melhor
çaô deftes moftraraõ

, que fe penna.

naó tomou o confelho. ^ Mas fechem o numero das

Gomo na oração os partici- gíoriofas filhas defta Gafa duas

pava òo Geo, coftumava emba- Irmãas Gonverfas
, que ainda

raçarlha o inimigo. Vio fe em que mais antigas nella , deraô

hum tremendo cafo. Recolhia- o feu lugar ás Madres de que

fehííma noite para a Cafa da temos efcrito
, para entrarem

Prelada, em que aíHftia , e taó juntas nefte ultimo. Forao el-

inquieta , e chorofa
, que im- las Sor Domingas, eSorAgue- Sor Do-

portunando a pela caufa , ref- da da Gruz , e aílim íoubcraõ ^^infrasyô

pondeo : Qiie heide fazer ^ Ma- abraçar a da Religião
,

que
/J^^f^^^'

dre
^ fe teve poder o inimigo para igualmente edificavaõ , e lert Cru%j,

rne eflorvar a minha hora de def- viaô a Gafa com o feu exem-

canço} Porque ajjim como entrey pio, e com o leu cuidado. Nao
na minha Capella^^fe me poziiejia quiz ter Sor Domingas outro,

imagina caõy que via muita gente mais que fervir , como quem
íio Clauftro , e trazinÕ as Reli- conhecia , que o melmo Deos
giofas a huma com hum mortal feito homem , nao efcolheraou-

ac€idente<t e por mais diligencias tra occupaçao na terra. Entra-

naõ podia confeffarjej nem tomar ra nefta Cafa com huma irmãa

,

o Senhor, Ifto Je me- impnmio de e huma fobrinha , todas para

fote^ que fdhi ao Claufiro ^ mas Freiras Gonverfas); tiveraõ de-

inimigo com medos ^ e ejirondos pois dote, paíFaraõ as duas pa-

'j:..iiji ra
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ra Freiras do Goro , naó qiiiz de vida, que parecia eíFeitodel-

Sor Domingas , tendo o mef- la. Achava-fe na ultima hora,

mo. Servia a Communidade no e levantando a voz, diíTe
, que

trabalho do forno, como fedei- lhe chamaffem trez Religiofas

,

afiaíTe as labaredas de fua cari- apontando os nomes delias ,

dade nas que accendia nelle. ( eraô as que fe conheciaó na
Andou fempre defcalça

,
para Gafa mais devotas da Senhora )

que a convidavaô os tojos de e que vieflem com toda a pref-

íua oíEcina , onde naô queria fa a ver a íua Senhora do alto,

dar paíTo
,
que nao podeífe fer que lhe entrava pela janella a

martyrio. Obferva.nte do jejum, fazer-lhe huma viíita; e com o
ainda eíTe pouco que comia , alvoroço de recebella

,
paíTou

diíTaboreava com agua. Alcan- defta vida; feria a acompanhar
çou huma cadea de ferro, que a Senhora,

fora de Servo do Deos o Irmaó Mais copiofas noticias nos

Frey Pedro, Porteiro de S. Do- devia de roubar o tempo , ou
mingos de Évora , teve noticia o defcuido , e quero também
do para que lhe fervira, e cin- crer, que a modeftia defta Ca-

^gindo-fe com ella , e fechan- fa, porque muito mais nos pro-

do-a com hum cadeado, lançou mettia a obfervancia ,
que fe

a chave em hum poço. Confu- continua nella , de que naô faU
mida de penitencias , annos , e taõ memorias de vidas reforma-
trabalho, foy fua morte de San- das, mas afimilhança delias fem
ta, e como de tal, venerada cafo particular, nos efcufaó o
fua fepultura. trabalho de as repetir

,
poden-

o Seguio íeus paíTos nas peni- do a repetição caufar faftio, e

tencias Sor Águeda, fangrada tendo já apontado as que baftaò

de rigoroías difciplinas , defcan- para exemplo. Sempre ncfta Ca-
çava poucas horas da noite fo- fá houve efpiritos

, que o fo-

bre huma taboa, nunca em ca- mcntarao , lembrados da pura
ma. Seu defvelo principal, aco- reforma de feus principios; pa-

dir, e remediar a pobreza. Era ra credito dos quaes nao deixa-

hum retrato defta a fua cella, rey de apontar aqui huma cir-

c a melhor alfaya, que guarda- cunftancia ,
que em boa , e af-

va em hum ahnarioíinho , huma fentada tradição fe conferva na

caveira, efpelho a que compu- Gafa , e de que noflb antecef-

nha fua vida , e aílim a enfinou for parece nao teve notica , e

a morte a viver
, que começa- vem a fer

,
que era ( nos pri-

ria a viver felizmente desde a meiros annos de fua fundação)
morte. tal o defpego do Mundo , com

Nao deixemos em íilencio que fe vivia
, ( ainda no que

Lucrécia ^ venturofa, que teve Lucrécia nao fe efcufa ) e tal o amor da
' da Con- daGonceiçaô, efcrava do Mof- verdadeira pobreza religiofa

,

C4íça5. teiro,em que viveo muitos an- com que fe conferva a obfer-

nos exercitada em huma extre- vancia, fem mais cuidado, que
mofa devoção com a Senhora o augmento delia

, que viíitan-

do Paraifo , a que chamava a do a Gafa ElRey Dom Manoel,
fua Senhora do alto\ acompanha- ( occupado entaô em reformar

/c va eíla devoção com concerto todas, .as do Reyno ) e danda
gra-
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graças d Madre Joanna Corrêa, pois os linaes de fogo, que o

terceira Piioreza ,
pela grande rayo deixara nas varandas , e

retàraia com que o Moíleiro lugares altos do Mofteiro ,hindo

CMr-íia, tendo toda a Commu- cahir em huma rua da vifmhan-

rudade junta, diffe ás Religio- ça ( fem fazer offenía ) o attri-

íàs
,
que pediíTem o der que ne- buiraõ á protecção da Senho-

ceíIítaíTem ; e mftadas outra, e ra
, que como Cherublm da-

outra vez , que pediíTem ( por- quelle Paraifo , lhe ferve de
que, todas fe calíavaó ) pedirão guarda , continuando a Com-
doze mil reis

,
porque o nume- munidade a memoria do favor

ro €ra de doze Religiofas , o em huma Antiphona com fua

que ElRey lhes concedeo taó oraçaó , que todos os dias fe

admirado de ver fua parcirao- entoa antes de Prima,

nia , como fó entaõ menos lem- Outro favor efpecial, c mo-
brado de íua Reeal liberalida- derno íe fabe , e teílemunhao

de. Naó fe eíqueceraó as Reli- as Religiofas
, que fe vio em

giofas da lua obrigação , avul- huma fervente doMofteiro, que
t^ndo-a tanto

, que todos os vendo-fe liiíFocada de huma poí-

dias até o prelente lhe ficarão tema (perigo, a quenaovaliao
cantando á Hora de Prima o as induílrias da medicina) fe

Hymno Veni Creator Spiritus ^
levantou da cama , e levada

com (eu verfo, e oraçaó; e no igualmente da devoção , e da

Oitavario dos Defuntos hum anciã fe foy ao Coro, e pondo-

Oificio. O Hymno naõ fey ,
fe com fé viva nas maons da

que porporçaõ tenha para ofeu Senhora , lançou immediatamen-

agradecimento, falvo fe he em te a poftema, teftemunhando o
lembrança do qUe lhe cantarão prodígio com huma repentina

,

na entrada do Moíleiro. e fegura melhora. Devem íe as

Mas coroemos- as memorias defta Cafa a efta loberana Se-

delle com; a fua gloria •, ta fua nhora , que he ( como lhe cha-

ventura , e o áèu amparo, que ma a Igreja ) Porta do Parai-

faó as mercês ( falíamos nas fo , por onde entrarão todas

modernas ) da Senhora do Pa- as do Mundo.
raifoi,que lhe dá o titulo , e

o conferva refpeitado. Vio-íe

aâlm por Julho de 1701. que
levantando-fe huma horrível tro-

voada , a tempo que as Reli-
giofas rezavaõ Matinas , rom-
peo taõ viíinho o trovaó , que
entrando a repentina clarida-

de) por huííia janella do Co-
to ,

parecco
, que nelle feria o

corilco. . Proftraraõ-fe as Reli-

giofas por terra ^ ou aconielha-

das^ída devoção , ou eompelli-

das do fuílo , recorrendo, com
fervorofos clamores á Senhora da Clauíura, e pela cautela da
do Paraifo;. e '.examinando dei- obfervancia , floj:ecendo aiSm

-Eijj nelie

CAPITULO XXVI.

Das Madres Sor Brites de Li-

ma ^^ ou da CrídZ , Sor Brites

da Encarnação ^ Sor Leouarda da

Trindade , Sor Guiomar dos

Fiéis de Deos y Sor Urfula de

Santa Maria , Sor Jntoítia de

Jefusy Sor Magdalena da Syl-

'va do Mofieiro da Rofa,

EMtrcmos no jardi

vezes fechado
, p(

m duas

elo voto

Hornis
cócluíiis ^
hortus

cóclufus,

Cant. 4c
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neíle as flores delia , que jiifta- tanta devoção , e lagrimas

, que
mente lhe deu primeiro o Ro- as tirava de compunção dos

^^Py^ fario, defpois a Rofa , o nome, olhos das Religiofas.
^y'^^* como emblema das venturofas Cliegava-fe íua morte

,
quan-

Primaveras em que relpiraraô do dous dias antes crefcendo

nofter
tantas AíTucenas Dominicanas, com exceíTo o rigor do mal^

fJoridus fendo eíte o jardim
, que duas que fe via nas anciãs, e defa-

Cant. I. vezes eícondido aos olhos do íocegos, lhe acodio o Ceo com
Mundo , foube roubar os dar fuaves lenitivos, percebendo a
quelle Efpofo, a que a eípoFa doente , e outras Religiofas ,

verdadeira ofFereceo entre flo- ( aílim aífiílentes , como diftan-

res o thalamo , e o logrou na tes ) por muitas vezes íobera-

trkfc7val.
C^^"!"!'^ <^as Rofas comofuíten- nas , e concertadas vozes, que

latus li- to. Já na fundação da Gafa fe fe repetiao no Coro , em que
Jiis, vai- percebeo largamente a fragran- fe naó achava quem as repctif-

P^^ cia de virtudes, com que o Ceo fe ,
por mais que percebida, e

Cant. 7. ^ enriquecia; durou defpois^ e continuada a fuavidade , le fa-

dura ainda como em herança zia o exame. Entre eftes rega-

t

nas filhas
, que defpOis a cultiva- los, e mimos do Ceo

, paííbii

raó , como moftraremos agora

;

a lograr nelle a coroa de fua to*

e feja entre ellas a primeira, a lerancia , em 19. de Julho de
orBrítes Madre Sor Brites de Lima

, 1622.
de Uma. tia do Bifconde de Ponte de Siga huma Brites a outra j

Lima , nobreza ,
que pizou, huma fobrinha a huma tia. Si- « „ .

pára ir defcendo ás occupaçoens ga a Madre Sor Brites da En- t^ Jl'
de ferva na Glaufura Domini- carnação á Madre Sor Brites Encarna*

cana. Tal era fua humildade, de Lima; Fora efta daquella, ÇaÕ»

Com toda pedio , e veílio a naó fó tia , mas mellra , e Sor
mortalha religiofa , abraçando Brites da Encarnação tao gran-
com tanto gofto os feus ngo- de difcipula

,
que no exemplo

,

res, que nem quiz que os acha- que defpois deu a toda a Ca-
ques a difpenlaíFem delles; an-

•

fa , começou a fubftituir pela
tes começando eftes a perfeguil- meftra. Foy efta Madre filha

la, fe poz da fua parte com as do Bifconde Dom Lourenço de
aulteridades da fua penitencia. Lima, dotada de grande prii-

Mas era muita fua debilidade^ dencia, e igual modcftia , mas
para reíiftir a tantos inimigos

;

a delicadeza , e debilidade na-

veyo a proftralla huma enfcrmi- tural , mimofa da criação que
dade , ajudada de todos. Di- tivera, naõ le refolvia a abra-

latou-felhe por alguns mezes

,

çar as afperczas do eftado que
naó para lhe perdoar a vida, tomara, e em que a doutrinara

mas porque quiz o Ceo moftrar fua tia ; aílim fe deixou paíTar

os quilates de fua paciência; os primeiros annos em humge-
fó nos eíFeitos fe via a violen- nero de vida concertada , antes
cia do achaque

, porque fe lhe com attençoens á fua qualida-
naõ ouvio queixa , ou gemido de que em fogeiçaô , e facrifi-

de que fe percebeífe. Naó ti- cio á virtude. Entravaóos acha-
nha mais de alivio, que aquel- quês a defculpar as relaxaçoens,

le dia que commungava, com mas diipoa o Ceo ,
que elles

mef-
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,

melmos aconfelhaíTem a refór- mo fe em> clara voz o ouviíTe 9

ma, porque creícTsndo com ex- que o dia fcguinte feria lua

ceíTo , romperão hum dia em morte. Poz-fc nas maons de
hum accidente ,

que a privou Deos, rccebendo-o , e paíTando

de falia, juizo, e movimento, aos pés da Prelada , lhe pedio
fem aproveitar induftria, ou re- perdaó como indigna fubdita ,

médio humano. e a benção, que já feria a ulti-

Recorreraõ as Religiofas á ma
,
porque era chegado o fim

Senhora doRofario; no feu dia de fuavida; que Deos lhe per-

teve falia, e juizo inteiro^ das mittira eíTa noticia , e naó ha-

leíbens , e debilidades do corpo via duvida. Reprehendeo-a a

foy pouco a pouco convalecen- Prelada J
entendendo

, que amea-
do, e das do efpirito, com hu- cada de algum accidente, rom-
ma taõ repentina melhora

, que pia naqiielle delirio , advertin-

bem fe delcobria, que o Ceo, do-Ihe
,
que naó déífe credito

que lhe dera a primeira , aacon- a fantezias, tao alheas do que
lelhava para a fegunda. Gome- coftuma dar a virtude. Obede-
çou a entrarfe de hum conheci- ceo Sor Brites, culpando-fe de
mento próprio, que a abateo, huma temeridade , e lògcitan-

e meteo debaixo dos pés de to- do-fe , contra o que experimen-

das, desfazendo em cinza aquel- tara , ao didiame da Prelada
,

las fabricas antigas , em qne o como Oráculo da fua obedien-

idolo da eftimaçaõ fe deixava cia ; facrificio , a que fó chega
adorar rias repetidas lifonjasda a perfeição mais abalizada. De-
calidade , e das prendas. Tro- teve fe Sor Brites no Coro a-

cou a cella pelo Coro , o def- quelJe dia mais do que coílu-

canço pela oração. Era raro o máva , e recolhendo-fe á noite

lugar, em que achando as Pre- para a cella, diíTe a huma fer-

iadas , ou Religiofas antigas, vente, que lhe aíliftia , que pu-

fe naõ puzeíTe de joelhos
, pe- zeíTe junto ao leito taes medi-

dindo-lhe perdão de fuás paíTa- emas ,
que lhe feriaõ neceíFa-

das vaidades, ou defattençoens rias. Foy alíim
,
que de madru-

ao feu refpeito ; efpedlaculo gáda a tomou huma violenta

nunca vifto fem lagrimas, eíem- apoplexia, de quepaífados trez

pre com acção de graças aquel- dias, efpirou , ficando- lhe o roP

la excelfa maõ , que faz eltas to até alli mortificado , e con-

mudanças* Tornarão a períe- fumido , com huma tal fcreni-

guilla os achaques
, que por dade , e bclleza ,

que parece co-

oito annos foraõ feus algozes, piava a gloria de fua alma. Fa-

fem acabarem com ella o redu- leceo em 3. de Fevereiro de

zir-fe amenos auftera vida , an- 1639.

tes adiantava a perfeição delia Muitas vezes fe nos tem of-

em huma rara conformidade , e ferecido o fazer efta reflexão fo-

tolerancia. bre a harmonia
,

que venruro-

Chegou huma Yefpera de famente íazem a virtude , e a

NoíTa Senhora da Purificação
,

nobreza
,
porque a cada paíFo

acabara de confeíTar-fe , efpera- fe nos repete efte aíFumpto nas

va commungar com a Gommu- filhas deita Província , naó fen-

nidade, quando entendeo , cò- do menos venturofo eíle Reyno
. na



Livro fegundo Cap. XXVI- '^<^^

na circunílancia de ferem os todo o Mofteiro. Era rigorofa,

feus Mofteiros huns reformados e eftreita nos jejuns , compra-

Palacios , em que hofpedado o va pa5 groíTo , dando o mimo-*

melhor de fua nobreza , defem- fo , com a reçaó
,
que lhe dava

penha com ventagens as ellrei- a Gomraunidade , aos pobres,

tezas da obfervancia. Efta a ra- Em alguns legumes , ou her-

zaó de repetir a reflexão com vas, que lhe punhao no Refei-

gofto
,
porque naó defconheça tório , e eraó o feu prato quo-*

o Reyno
, que os Mofteiros da tidiano , lançava agua para lhes

Província nao enfraquecem a tirar o gofto. AíCm fay fua vi-

fua grandeza , antes conta em da huma mortificação continua-

todos mais , e melhorados Pa- da, fua morte o mayor alivio^

lacios. e mayor ventura delia.

Continue o argumento def- Teve a mefmaaMadre Sor

ta verdade , defpois das duas Guiomar dos Fieis de Deos , SorGuid-»

Madres , de que remos efcrico, como veremos logo. ( continua- ^f^ ^^^

Sor Leo- a Madre Sor Leonarda daTrin- mos ainda nella o numero das
jy^^^

narda da ^2LáQ ^ igualmente com ellas il- nobres , e obíervantes ) Foy
luftre por nafcimento , e digna efta Madre com exceíío humil-

defta memoria por fua humilda- de , e penitente , continua em
de , zelo , e obfervancia ; mas fervorofa oração , as mais ve-

íobre tudo por huma fingular zes pelas Almas , que igual-

devoçaõ ao myfterio da Santif- mente experimentava agradeci-?

íima Trindade
,
que lhe deu o das , e em coufas tao publicas^

nome. Fazia-lhe todos os annos que lhe naõ era poíEvel reca-

a fcfta , mas era tao pobre
,

tallas , por mais que o preve-

que valendo-fe da induftria de nia a fua modeftia , e fe cança-

fuas maons, trabalhava todo o va a fua induftria. Foy ainda

anno para aquelle dia. Ventu- mais publico o que teftemunha-

rofa tarefa, premiada com hum raô todas as Religiofas em fua

fucceíTo , em que parece mof- morte. Poucas horas antes dei-

trou o Ceo , que eftimava o tra- Ia, fe ouvirão no Goro vozes
balho ! Coftumava Sor Leonar- defconhecidas , entoando o Of-
da fazer feftivo o dia , naõ fó ficio de Defuntos , entre ellàs

quanto ao culto da Igreja, mas levantou a moribunda as maons,
queria

, que também abrangef- e olhos ao Geo , e dando-lhe

fe ás Religiofas com huma li- graças em vozes já mal perce-

mitada pitança de fruta. Naó bidas , efpirou , ficando na mef-

era o tempo muy liberal delia; ma forma com tanto focego, e

tinhaõ fido poucas as fobras do compoftura, como fe ainda vi-

gafto principal , para acodir vera.

áquella falta. Recolhia-fe á noi- Grande efpelho de reforma
te da oração para a cella com vio eíla Gafa na Madre Sor Sor Vr-

eíTa pena, quando lançando os Urfula de Santa Maria
,
peíToa f^^^ ^^

olhos para donde tinha alguma de grandes refpeitos por fua ^^aria,
fruta, que fe lhe dera de efmola , qualidade, mas tanto mais fo-

a acha taô avultada
, que con- bidas as de fiia virtude

,
que

tando-a com alvoroço , achou nao fó nefta Gafa , em que a

para repartir com largueza por tiverao por Meftra , a elegerão

Part. IV. Yy Pre*
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PreJada , mas eleita em outras, fagrados pés aos olhos , como
foy a reftaurar nella a reforma, fe encaminhara aquelles dous

'

I NaÕ fatisfeita com os rigores penitentes rios ao mar de mi-

da Religião , tinha particular íericordias
, que contemplara na-

induftria para inventar outros, quellas Chagas. Venturofa Ma-
çom que fe penitenciava. Aílim gdalena

, que foube regar aquel-

fez por fuás maons humas dif- les pés com lagrimas
,
que já

ciplinas com taõ multiplicados, em outra fecarao culpas , e já
agudos, e rigorofos bicos, que em outros colherão prémios!
baftavaó poucos golpes para Mas fechemos efte Capitu-
martyrizar, fcguindo-fe taõ lar- lo com as memorias de huma
gas fangrias

,
que era precifo filha deita Cafa, em que pare-

á fua cautela , andar bufcando ce foy a virtude herança, e nao
os lugares mais efcondidos da fera pouco credito feu conhe-

Cafa, e advertir a huma ami- cer-fe o parente , de quem a

ga , de quem fe fiava
, que a herdou. Foy eíla a Madre Sor

5-^^ ^^^^^
taes horas a procuraíTe

, para Antónia de Jefus ,' venturoía niadcje-*

lhe íervir de arrimo
,

para vir confaguinea do Noflb Arcebif- Jus.

para a cella ; a tal eftado a re- po de Braga Frey Bartholomeu
dúzia o rigor da difciplina ! dorMartyres, poranthonomafia

f Aífim trazia o corpo, antes ef- o Santo Arcebifpo; e foyapri-

pedaçado
,
que ferido. Muitos meira virtude

, que herdou del-

annos perfeverou nefta vida , Je , huma intenfa caridade com
paíFando , muy entrada nelles , o próximo , defempenhando nel-

a lograr o que merecera nella. la os lanços
, que o Santo Pre-

Sor Via, Ba Madre Sor Magdalena lado com os neceílitados
, por-

gdalena da Sylva ficou a memoria de que para os remediar a elles,
daSylva. glande obfervante ;

penitente, fe faltava a fi. Ninguém che-

tanto como obfervante , e hu- gou com affliçaò a cila
, que

milde , tanto como nobre. O nao fahiíTe aliviada
, porque ou

íeu zelo a poz no lugar dePre- acodia com o remédio, ou com
lada, e a fua obediência ( aca- a commiferaçaõ. Gaitava anoi-

bado o cargo ) nos oíficios mais te inteira orando , e na cella,

penofos do Moíleiro; fervia-os por fugir á publicidade doCo-
com defvelo , fem que os an- ro , ou porque efcutara bem o

nos ,' ou os achaques lhe fervif- preceito Evangélico , de orar

fem de embaraço. Por todos no retiro ; a mayor parte do
cortava fogindo para o feu cen- tempo de joelhos , defpois em
tro, que era a oração, em que pé , tomando de madrugada

,

fe efquecia com luavidade de pouco
,
para hum ligeiro def-

efpirito , como moílravaó as canço.

groífas, e continuas lagrimas
,

O feu zelo, o feu deívelo,

que cahiaó de feus olhos, em fe o feu exemplo a puzeraõ duas
pondo de joelhos. Com eftas vezes nolngar de Prioreza, que
mudas, mas expreílivas linguas, encheo, e exercitou com feve-

fallou na ultima hora de fua vi- ridade, valor , e inteireza. Com
da a feu Efpofo

,
que tinha na igual prudência trabalhou pela

maó na Imagem de hum Cru- confervaçaô da paz , e concor-

cifixo. Efpirou ; chegando os dia religiofa , baze , c funda-

mento
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iri^nto da obfervancia. Affima
defvelava efta importância ,. que

em f4bendo, que havia diíFerea-

Ç3S entre Religiofas , as adinò-

eftava , e reduzia , chegando
muitas vezes a lançar-fe aoá^pés

das. rebeldes , appellancjo .para

a ultima diligencia das lagri-

mas. Enfraquecida já de annos,

e trabalhos , e muito mais com
os de Prelada , a legunda vez

,

que o era
,
pedio abfolviçaó ao

Prelado, dando a entender, que

já era tempo de reparar íò em
íi , porque fe aviíinhava o da

fua morte ,
que chegou ligeira,

ainda que de achaque
,

que a

naõ promcttia. Poucas horas an-

tes de efpirar , diíTe com gran-
de alvoroço de feu efpirito

,

que eftava vendo ao Santo Bau-

tifta junto á fua cabeceira, que

a vinha ajudar naquelle aperto,

e pagarlhe a devoção, com que

fempre o tinha fervido ; mas
que era taõ foberana aquella

vifta, que juntamente era pre-

mio, e regalo ; e aíllm efpirou

com íingular focego.

CAPITULO XXVII.

JD^r Madres Í)ona Maria de S,

Lourenço , Dona Anna da Af-

cenfaÔ ^ Dona Maria de S. Se-

hajliaõ , Dona Iria de Mello,

Dona Antónia de Brito , Sor

Barbara de S. Franci;'co , Sor

Anna Bantijia , Sor Catharina

de Sena , Sor Ignez de Santa

Maria j do mefyiio Mojieiro da

Rofa.

EM nada inferiores ás pri-

meiras , de que temos eif-

çrito , achamos memorias das

que iremos efcrevendo, tanto

nas qualidades da nobreza, co-

Parc. IV.
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mo da virtude , naõ fendo ócio-,

fa a, da nobreza ^ como a quQ

ofFerece incentivos ás que naíçe-

rao com os meímos; te
í
peitos'^

para feguirem os mefnlo§ paílbsk

Efte exemplo deixou a Madrç Madrà
Dona ;Maria de S. Lourenço - n^ Do^a

eftreiteza de vida
,
que abraçou^ Mana dé

fendo a mais humildç, e a mai^
ur<çô,"

pobre , efquivandofíe corniOS

parentes opulentos, e illuftrcs,

porque cingida da mortalha Do-
minicana

, ( naõ tinha o feu há-

bito mais feitio, que o de mor-

talha ) nao fe tinha mais que

em conta de huma efcrava da

Cafa, aílim no abatimento, co-

mo na penúria. Dotou-a o Cep
de huma Santa íingeleza / em

^

que fe via a pureza de fua al-

ma ; mas o qué mais avultava i
nella , era huma continua ora-

ção, e taõ fervorofa-, e abraza- ^i*V!Vv'>\i^.

da
,
que eftando orando diante

de huma Imagem da Senhora
da AíTumpçaõ , de que era de-

votiílima, fe lhe viraó fahir da
boca vivas faifcas de fogo, in-

dicio da labareda , que lhe ar-

dia no peito. Vio-o , e tefte-

munhava-o aílim a Madre Sor

Mana de Jefus , digna dé todo

o credito ,
pela grande reputa-

ção , em que eftava no Moftei-

ro.

Naó podia deixar de pro^

metter ainda mayor fruto limi-

Ihante eíFeiro; e vio fe em ou-

tro caio. Orava a Madre Dona
Maria diante da mefma Senho-

ra, em occaílaô de huma cruel

tempeftade , fuzilavao os relâm-

pagos , aíTobiavaò os ventos

,

açoutavaò as janellas da Cafa

chuveiros groíTos, e eontinuos
^

e Sor Maria immovel , e arre-

batada naquelle foberano Arco,

que podia reduzir a ferenidade

mayor diluvio , quando defcen-

Yy ii dò
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âo hum rayo fobre a mefma depeccadora^ e que naõ tinha mais

Cafa
,

palToii por entre a Se- efp.rajifa^ quenofaiigue de Cbrif-

nbora , e Sor Maria , fem lhe te
^ por fer todo mifericordia. Pe-

fazer moleília , deixando para dio logo
, que lhe leíTem a Pai-

xnayor evidencia queimados os xaô, e no lugar em que derao

veftidos da Senhora. Naó fé ai- ao Senhor a bofetada, ievantou

terou a devota Madre , mas con- a maô, a que a compaixão deu
tinuou a oraçaó com o mefmo nova força , e defcarrcgou hum
locego , achando-a na mefma grande golpe na face , e entre

fóraia as que defpois a bufcavaô demonftraçoens de conforme, e

em cinza. penitente , efpirou entre a voz
Naó lhe deixava fua carida- commua de mulher fanta , no

de ter coufa própria. Concor- anno de 1627.

rendo com igual neceífidade
,

Parece que nas íimilbanças

fahialempre remediada a alheyaj do nome, da qualidade , e naó
allim perleverou muitos annos

,

menos da virtude correo pare-

coroados com huma morte tao lhas com eíla Madre a Madre
enfayada nelles. Dona Anna deS. Sebafiiaõ, Rc-

Naó foraÓ menos venturo- ligiofa exa^la na obfervancia ,

fos os da Madre Dona Anna rigor, e inteireza das leys
, que

Dona da Afcençao, tia dos Bifcondes profeíTara. Sendo de génio bran-
Anna da de Ponte de Lima, porque com do , e íofrido , era fogo exaf-
Áfcenfad

jg^^aldade guardou em toda fua perado no que tocava a oíFen-

Vida o mayor rigor, e intereza fas contra Deos , ou relaxaço-

da obfervancia. Inventava no- ens, e faltas na reforma, zelo,

TOS modos de affligir-fe, e mar- que a poz no lugar de Meftra

tyrizar-fe induftriofa na peni- de Noviças , facrifícada ao tra-

tencia. Ufou fempre lãa junto balho de cultivar plantas novas;

• á carne, e na pobre cama. No defpois no lugar de Prioreza

,

Advento, e Qiiarefma a troca- fazendo o milagre de contentar

va pelo cha6 , ou huma corti- todas as fubditas. Em Qiiaref-

ça. O zelo , e a prudência mas , Adventos , e Vigílias de

iguaes nella a fizeraõ Prelada, muitos Santos naõ tinha mais

Entrada em annos , cahio enfer- cama, que o chaó. Naõ teve

ma, dando novos exemplos na mais vida
,
que huma peniten-

fua tolerância. A's portas da cia continuada ; cheya de aq-

niorte chamando as PLeligiofas, nos , e enfermando gravemen-

as exhortou para o defprezo do te, naõ teve dii mais alegre,

Mundo , eamor da Religião, que o em que lhe deraõ o deí-

Com palavras cheyas de íbgo

,

engano da fua morte. Vio-a

a que fe derretiaõ em compun- fem pavor , e poz-fe nas fuás

gidas lagrimas os coraçoens das maons , como a que eípcrava

<]ue a eítavaõ ouvindo j edizen- paífar ás de Deos', enl 11. de
'do lhe

,
que ella era ditofa

,
Setembro de 1648.

pois fempre obfervara o que lhes Qiiali contando a mefma ida-

propunha , as atalhou refpon- de , fe lhe feguio pouco def-

dendo : Oiie naâ olbajfcm para pois na morte a Madre Dona
tila ^' mas para o que lhes dizia

',

Eria de Mello, tia fua, donde
porque ellafora fempre huma grau- a virtude moílrou fympatias com

o ían-

DonaAn'
na de S,

Scbajiiaõ.

"Dona

Eria dí

Mello,



Livro fegiindo

o fatigue
,
porque igualmente

zelofa lervio o cargo de Prio-

reza y igualmente obfervantc^

era o vivo exemplar^ a que fe

reformava toda a Cafa. O que

foy mais raro nella , foy fua cohf-

tancia,naõ havendo cafo, por

profpero , ou adverfo ,
que a

achaíTe com diveríb rofto^inas

dando com Job graças a Deos
por fe fazer fua vontade, como
quem conhecia

,
que fó elle dif-

punha o mais conveniente. Con-
fumida de annos , e peniten-

cias , lhe fobreveyo liuma gran-

de fogagem
,

que repentina-

mente fe lhe recolheo. Pedio

,

e recebeo logo os Sacramentos
com muita paz , e conformida-
de, e ao melmo inftante come-
çou o fogo

,
que eftava recolhi-

do , a vaporar por todas as par-

tes do corpo , ateando-felhe nel-

le, e no rofto , como fe pega-

ra , e ardera , em matéria com-

buftivel; aífim parecia toda hu-

ma viva braza
, ( fora iílo , co-

mo fe lembrou huma Religiofa

de fua confiança , o que tmha
pedido a Deos o dia que pro-

felfara ,
que lhe déífe o purga-

tório nefta vida ) e aílímacref-

tou de forte
, que desfigurada

,

metia medo , movendo a com-
paixão os gemidos , que com
voz fraca articulava vencida da

dor, com tao violentos fympto-

mas
,
que no efpaço de quinze

dias
,
que durou eíle martyrio ,

fe ajuntou muitas vezes a Com-
munidade , e com preíTa , enten-

dendo4e, que acabava.

Poucas horas antes de eípi-

rar, acordando de hum grande
parocifmo , diíle com voz , e

rofto alegre , e alvoroçado :

Ot{eJ72 veyo ? Orie vejo 1 E fuf-

pendendo-fe hum pouco , con-

tinuou : Msu Sadre S. Domin-
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gos. E perguntando-lhe humà
Religiofa

, que lhe aílíftia , fe

vira NoíTo Padre , reípondeo

como cahindo no que tinha di-

to : Ay Madre ! E mereço eniffo}

E efpirou logo , trocando-felhc

o rofto de medonho,^ e disfor-

me em fermofo , e alegre ; fe*

guindo-fe a efta transformação

prodigiofa huma peregrina fra-?

grancia
, que encheo , e admi^

rou toda a Gafa.

Siga a eftas Madres huma
lobrinha de ambas , e herdeira

de feu efpirito , como a que por

virtude fez com ellas mais ef-

treito parentefco. Foy ella a

Madre Dona Antónia de Brito, HonaAiu

que com igual zelo , e reforma ^''''f^
^^

foy também Prioreza , íendo

venturofo feu governo pelas di-

recçoens , e confelhos do Vene-
rável Padre Meílre Frey Joaô
de Vafconcellos

, que entaõ go-
vernava efta Provincia. A' ob-

fervancia das Gonftituiçoens, c

Regra accrefcentava os exercí-

cios de afpera penitencia , eftrei-

to jejum , e rigorofa difciplina.

Achava-a a madrugada no Co-
ro , defvelo , a que a convidava

na oração , acompanhada de an-

cioíos gemidos , e copioías la-

grimas, interrompidas da peni-

tente voz com que recorria á

Divina mifericordia. Dcfvela-

va-a o ornato , e aceyo do cul-

to Divino , e para o que per-

tencia a elle , nas obras da Igre-

ja , e peífas para a Sacriftia
^

applicou huma pequena tença

,

mas muito augmentada com os

lucros, de obras de maons, em
que era muy engenhofa , fican-

do para fi reduzida a huma to-

tal penúria. Devota do Santo

Bautifta , íe vio recorrendo a

elle antes refufcitada, que livre,

de huma mortal enfermidade.

Vi-
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Viveo defpois muitos annos , fiia vida, foy a anciã, eindiif»

íeguindo ainda mais eílreito ef- tria de faber. mortiíicalJa.^Def-

tylo de vida , como enfayado temperava elTe pouco que co*

ás portas da morte, a que eíli- mia, veyo a abfteríe totalmen"

vera Chegou ella , recebeo os te de beber , e começoufe a

Sacramentos , e acabou em paz. mirrhar; antes era hum efque-

Naõ teve efta Cafa menos leto
,
que corpo attenuado. Sua

intereíTes efpirituaes em outra vivenda era no Coro , adonde
Prelada

, que primeiro lhe ia- a bufcavaô as Religiofas
, para

duftriou Santamente as Novi- as adeftrar no OíEcio Divino,
ças , e defpois governou com fendo todo o feu cuidado, que
igual prudência as ReJigiofas. fe veneraíFe a Deos fem defei-

Sof Baf. Foy efta a Madre Sor Barbara to ; ouvindo-felhe muitas vezes
^radeS. Je §, Francifco , parenta do dizer, que defejara morrer mir-
^rtfwí/.

g^j^fQ Arcebifpo Dom Frey Bar- rha4a em huma daquellas cadei-

tholomeu dos Martyres, como ras. Tal era o defejo , de que
fobrinha da Madre Sor Anto- fe naõ faltaíTe á minima circunf"

nia dejefus, que no Capitulo tancia da reza. Faleceo em boa

paíTadonosdeu aíTumpto. Acha- velhice, com grandes efperan-

va-íe nefta Madre, fobre odef- ças da eterna felicidade, em <;.

velo da obfervancia , a virtude de Mayo de 1Ó46.

da fortaleza , com que em feu Parece que fe adiantou mais

tempo teve grandes augmentos a Madre Sor Anna Bautiíla
, Sor Anna

o concerto, e reforma deita Ca- naõ fó continua na aíHílencia do Bàutijta,

fa. Delira no Latim, e ceremo- Coro, mas reduzindo-fe a hum
mas , naõ houve para as prin- tal concerto devida, que anda-

cipiantes melhor Meftra. Zelo- va fempre na prefença de Deos.

fa , e incançavel no trabalho, Aílim o promettia a anciã com
naõ houve mais vigilante Prio- que veyo bufcallo no thalamo

reza. No Dormitório zelava o da Religião , e Claufura , ef-

íilencio , na Portaria a modeftia, quivando-fe ás diligencias , e

no Coro a aíííftencia; em todas induftrias dos pays
,
que a con-

as partes fe achava , bailando vidavaõ com efpofo da terra

,

para o concerto de todas a fua e negaças da ver^tura. Sobre a

prefença. Grande confufaõ pa- obfervancia das fuás leys
,
gran-

ra os Prelados
, que cuidaõ , de humildade, e paciência, fo-

que naõ devem de encher mais bida , e remontada no exercício

que hum lugar! Por iíFohatan- de contemplativa ; e fe a tira-

tos
, que o pertendem , e taõ vaõ delle as precifas obriga-

poucos o íatisfazem , fem aca- çoens , e commercio religioío

,

barem de entender , que dos era tal fua fanta deftreza
,
que

homens
, que devem valer por voltava , e metia a pratica em

muitos , cfcaçamente fe acha Deos. Em tudo o que era de
hum entre todos. feu ferviço, ou tocava ás impor-

Era a Madre Sor Barbara tancias de lua alma, era execu-

gránde Prelada, porque multi- tiva , refoluta, e inteira, fem
plicadas fuás virtudes , tinha attender a refpeitos , ou cmba-
com que encher todos os luga- raços , refpondendo a huns , e

res. O que mais avultou em a outros
,

que no ferviço de

Deos
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Deos nao podia haver exceflbs, dia em zelo da honra deDeos;
porque fempre o que fe fazia

,

afpera , e azeda em reprehender

era menos do que o que íe de- o que a podia encontrar. Nao
via fazer. E como fe accommo- faltavaó ânimos livres

, que lhe

daria com o pouco, quem fica- refpondiaó com injurias, efcu-.

va devendo ainda obrando o tu- tadas delia com hum taó fegu-

do? Entrada emdias, cahio em ro fofrimento
,
que eftranhando-

huma cama , em que fe encheo felhe
,
que nao refpondia , ref-

de chagas
,
purgatório ,

que lhe pondeo : Qtie mais importava nao

nao deveo nem o defafogo de cahir em hitma culpa
,
que defa-

hum fufpiro , fendo fuás lagri- fogar com huma repofta. Acabou
mas antes fupplicas

,
que quei- por Janeiro de 1660. com tanta

xas ; deíla agua , e daquelle fo- paz de efpirito , como fe em to-

go paíFou ao eterno refrigério, da fua vida defconhecera efcru-

em 28. de Abril de 165-1. pulos, e dcfpois delia naó po-

Fechemos eíle Capitulo com delFe haver receyos.

duas Religiofas
,

que podiaô Da Madre Sor Ignez ficou

dar aíTumpto a muitos , fe a a memoria de huma Religiofa

Sor Ca-

tharina

de Ssna, e

Sor\gnc\
ãs Santa

Maria,

omiíTaõ das que as conhecerão,
e tratarão , ie naó contentara

com noticias commuas. Foraó
ellas as Madres Sor Catharina

de Sena , e Sor Ignez de Santa

Maria. Da Madre Sor Cathari-

na baile o teftemunho de feus

ConfeíTores , a que muitas ve-

zes fe ouvio dizer
,
que naó ti-

nha culpa mortal. Todo o tem-

perfeita , humilde
, penitente,

e fofrida; fobre tudo fervoroía

na oraçaó , que a todas as horas

repetia diante da Imagem de
huma Senhora com o Menino
nos braços. Efta era todo o feu

cuidado , fem haver outro em-
prego

, que lhe levaífe o tem-

po
,

que lhe reftava do Co-
ro. Nelle ( applicando-fe a ai-

po lhe parecia pouco para a ora- gum trabalho de maons ) com
çao. De noite ficava no Coro
até ás onze , e ás trez da ma-

drugada eftava outra vez nelle.

Entrava na oração , que conti-

nuava com tanta delicia
,
que

muitas vezes ficava extática. Em
huma occafiaó ardcndo-lhe hum

fua agencia , e induftria lavrou

huma Capella a efta fua Senho-
ra. Achava- fe

, quando a aca-

bou
, perfeguida de achaques

,

e quafi trôpega , levarão na nos
braços a ver a obra , e lançan-

do- fe fobre os degraos da Ca-
rolo

,
que tinha junto a li , lhe pella , diíle levantando os olhos

queimou, fcm ella o advertir, á Senhora , entre lagrimas de
grande parte da toalha , e do alegria : Já agora minha Senho-

véo , apagando-fe per li, fem ra
^ que vos vejo com a decência

^

lhe fazer damno. Taó fepulta- que o meu corarão defejava , a vi-

da eftava naquelle goftofo exer- da he vojfa , dijponde delia
,
que

cicio 1 Naó era o Ceo em lho eu dejpois defte gojio , naõ tenho

pagar menos prompto. Penitcn- que efperar mais na vida. AUi
te , e mortificada , teve por to- ficou debruçada diante do Al-
da fua vida o martvrio de ef- tar , alli gaftou a noite em ora-

crupulofa. Teve dom de lagri-

mas , faifcas do fogo cm que
trazia o coração abrazado. Ar-

ção, amanheceo ao outro dia,

com hum achaque , de que fa-

leceo brevemente , com tanta

confo-
\
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,

çonfolaçaô de fiia alma, como apertou, e prendeo na maÔ fof-

fe entendera ,
que affim o dif- temente hmn papel

, que tiran-

puzera a íua Senhora ^ e que do-lho ( antes com induftria
,

aíEm lhe apreíTava o premio do que força ) e vendo-fe
, que ef-

amor com que a fervira* Aca- tava efcrita nelle a AVE MA-
bou em 6. de Março de i66o, RIA, lho reftituhio a ama, pa-

/-• A nTT^rTT r\ wttttt ^^ ^^^ enxugar as lagrimas com
CArllULO AaVIII. que o pcrtendia. Feftejou-o ref-

•n:. hj- j o T • j n tituhido , e levando-o á boca

,

Da Madre Sor Imacta dos San- « ^„^„k^ i?^ r j j *
. r ^ ^ / r>

O enmilio. boy icm duvida va-
tos^ e da Irmãa Convería Sor ^.v:„f^ ^^ f<,^«.. .,«• j i. ^
t^jZí. j^ jít ^ ^ } r íícinio o razer palto de hum ta6Marm da JJfumpçao

,
do mef^ foberano myfteíio , aquella bo-

c
mo Mojieiro da Roja,

Hama-nos huma círcunítan-

cia digna de reparo , e

ca
, que havia de fer Oráculo

de todo o Mundo. Mas deixe-

mos as reflexoens ao Leitor , e
obriganos a que demos princi- paíTemos a ver Sor Ignacia no

cia £T' P^^ ^^ memorias da Madre Sor berço da Religião , voltando

Safítos,
Ignacia desde o berço, porque 3s coftas ás offertas da ventu-
antes que chegaíTe ao da Reli- ra , como filha , fenao única ( a

giaõ, parece que deu indícios mais mimofa , e bem dotada )
de que o bufcaria nefta Cafa ^

e fogindo com a maÕ ás perten-

e com a ventura, quedefcubri- çoens de efpoío da terra
, que

remos em fua vida. Sahindo nos a voto de feus pays a convida-

primeiros dias delia do fagrado va com os commodos
, que fe

banho do Bautifmo , lançou mao eftimaô na vida. Mas foy tal a

de hum Rofario
, que trazia a induftria de Sor Ignacia , que

comadre, que a tinha nos bra- deívaneceo as efperanças ao per-

ços , e com tanta tenacidade
,

tendente , fem efcandalizar o
que naó foy poííivel largallo,

defendendo-o com refiftencias

,

e com lagrimas ; aífim o teve

aquella noite , e o dia feguinte;
« cafo , que deípertou a memo-

ria ás peíToas
, que a criarão

,

gofto do pay , que com todo a

vio veftir a mortalha Domini-
cana.

Nella começou a eftreita
,

e pura vida de verdadeira efpo-

fa. Era inviolável o jejum das

quando a virão entrar pelas por- Conftituiçoens , a que accref-

tas do Mofteiro do Rofario, e centava os de pao, e agua nas

muito mais quando pela vida Vcfperas de Noífa Senhora
,

adiante fe lhe conheceo a gran- Fcftas de Chnfto , feftas , e Sab-

de devoção á Senhora delle. bados de todo o anno. No je-

Annuncios faõaquellesajui- jum vulgar fó comia huma vez

•zo da piedade Chriftaa , com no dia , a colação fao feguince

que o Ceo dá a conhecer os era efmola de hum pobre. En-
feus mimofos, como defpertan- trada a Qiiarefma, fe cobria de
do as attençoens ,* para que an- cilicios , e fobre o peito hum4
ticipadamente os reparem fingu- Cruz de metal, femeada debi-

larizados. Succedeoaílimao An- cos. Aílim andava até á Paf-

jo, e Sol das Eícolas S. Tho- choa, paíTando as noites em pé
maz de Aquino, quando ao ba- na cella. Apcrtava-a o fono

;

nhallo a ama
,
que o criava, uíou da induítria de encoftarfe

a
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a hum bordaó, para que cahin- teiro o exceflb de penitencias

do-lhe , a acorâaíTe , ou com com que fe perféguia, entrarão

O defamparo da maó , ou com as Preladas com preceitos , e

o eftrondo do golpe. Imitado- admoeftaçoens a embaraçalla*

ra grande de NoíTo Patriarcha, Era grande feu fentimento^

fe cafíigava todos os dias duas, propunha , e íegurava
,
que fé

e em muitos trez vezes comdif- enganava6 com ella, e que an-

ciplinas de ferro
;
penitencia 9 tes era matéria de confciencia

,

que naõ podia efconder de ai- vendo-a com tantas forças , naô

guma amiga dé mais confiança, lhe porem o preceito para mor-

que acurava; tal era a cruelda- tifiçallas. Naõ era ouvida ; ap-

de com que fe feria. pellava para os ConfeíTores
,
pe-

Defvelava-fe para horas lar- dindo-lhes penitencias graves,

gas de oração
, que vinha ter Aflim exercitava fua anciã, naõ

no Coro , defpertando algumas faltando á obediência. Más queria

difcipulas do feu exemplo
, que o Senhor aliviarlhe aquella fe- „,

fe levantavao a íeguillo. A de de padecer , deulhe hum
Quinta Feira Mayor commungá- achaque, naícido do que fe tl-

va , e até o dia de Pafchoa, nha atormentado em toda fua

em que o repetia , e naquelles vida , nos últimos annos delia y

trez dias naõ comia , nem faU mas taô vehemente
,
que pare-

lava , nem defamparava o Gò- cia acaballa a cada inftahte. Nà
ro. Fervorofa na caridade ^ a conformidade, e paciência (com
achavaó as doentes continua 4 que o levava ) lhe pareceo da-^

fua cabeceira, todas coraacon- do parg bem lavrar a Coroa del-í-

folaçaõ , e a affifteticía , as ne- la. Seu único alivio era recebei*

ceflicadas com a efmola. Dan- amiúde o penhor da gloria
j

do-felhe os Sacramentos , nao porque fufpirava , contentando
delamparava a nenhuma até O as faudades com afliílencias

,
qué

inftante, que efp irava, fahindo no Coro lhe fazia , todas as ve*

entaó a tomar huma larga, e zes
,
que fe expunha ; 'eífe dia

rigoroía difciplina ,• até que a gaitava inteiro neífá aíEílencia ^

chamava o ílno para levarem o è fempre ou de joelhos , ou era ^^
corpo para o Coro. Intentava pé, como fe em companhia dos' ^^
o demónio, que Sor Ignacia o Gortezaons da gloria eftiverá

naõ frequentaífe naqucllas noi- exercitando taó importante po-

tes , e madrugadas feguintes , litica. E que confufaó para ó^ ^^^ ., ,-

e achando baftante motivo ( no deícuidos , e culpáveis defaten-

medo^ e pavor, que ficava em çoens de hoje , em que a vul- •

todo o Mofteiro ) o accrefcen- garidade de fe moílrar o verda-

tava dando grandes golpes nas deiro Rey debaixo de hum fi»J

cadeiras, em a vendo entrar pa- tial , tem feito aos homens af-

ra ellas ; mas ella
,

que o co- foutos , e grolTeiros ( por na^
nhecia , naó fe retirava , mas dizer menos Catholicos ) naõ
pedia a Deos, que nao permi t- íó tomando aíFen to diante da-

tiife fe lhe repreientaíTe coufa , quella Mageílade , masoccupan-
qae a deixaíTe atemorizada. E do-íe , e divertindo-fe em pra-

fuccedeo como lho pedio. ticas , e indecencias , baftandoi

Veyo a romperfe no Mof- para o ler, overem-fe fentados

Part. IV. Zl es
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OS homens , onde fe viraõ em
pé os Serafins

!

Mas chegava- fe a morte da
Madre Sor Ignacia , mandoufe
levar nos braços das ferventes

tia debaixo dos pés das Reli-

giofas , mas ainda das fervas.

Alegre
, para a occupaçaó de

mais trabalho era a primeira ;

caritativa
,
para a aíliftencia das

pelas cellas das Religiofas , def- doentes a mais defvelada. O
pedindo-fe delias , como a que que lhe reftava de tempo, gaf-
tinha certeza de que fe lhe che- tava com huma Senhora da Af-
gava a ultima jornada. Inftava fumpçaó, que lhe *deu o nome,
ella , e contava-felhe já porinP orando diante da fua Imagem,
tantes ávida; diífe-lhe huma defpois que tratava do aceyo do
Religiofa

, ( que a via ardendo íeu Altar. Aílim era fua vida
eni huma labareda , havia trez inculpável , e penitente. Nas

palavras fe lhe ouvia huma ( an-

tes que limplicidade ) lingele-

za
,
porque fem miftura de ma-

licia. Da pobre reçaó , que
lhe dava a Communidade , cer-

ceando-fe o fuftento , o dava a

dias , e fem levar nada de fuf-

tento) que hia ao Coro pedir a

Deos
, que lhe moderaíFe as an-

ciãs. RefpondeO'lhe : Que tal

naõ fizejfe ^ que antes Deos ufava
com ella de muy Juaves cajligos

for feus peccados \ e antes pedia fua may ; defpois que a na6 te-

afua mifericordia
,
que fe ainda ve, ao parente mais pobre. A

erao necejfarias mayores dores ^ efta grande pareimonia , ou a

todas para a importância da- efte eftreito , e continuado je-

quella hora feriaõ fuavex. Entra- jum , ajuntava rigorofas difci-

raô ao OlEcio da agonia , a que plinas.

efteve refpondendo fem turba- Poucas horas de noite lhe
çaô ; e fem apartar os olhos levava o defcanço ; fempre lhe

de hum Crucifixo
,

que tinha amanhecia no ante Coro diante

nas maons , lhe entregou o ef- da fua Senhora
,

quando nao
pirito, repetindo na ultima ref- gaftava no mefmo lugar a noite

piraçaõ: -jí/í/r. Contavaõ fe 14, inteira. Parece
,

que eítimava

de Outubro de 1660. a Rainha dos Anjos aquelles

Mas entre também a fazer pobres defejos ; aífim deu a en-

numero nas memorias defta Ca- tender o que fouberaô avultar

fa, quem naó fó lhe foube me- por bem empregados. Pobriíli-

recer o nome de filha , mas fer- ma era Sor Maria ;
pedira li-

vir-lhe também de gloria. Foy cença ás Preladas ,
para fe oc-

riadaAf-
^^^ ^ Irmaa Converfa Maria da cupar em algum trabalho, que

fumpçaõ. Aífumpçaõ, que^ recebida ao ha- tiveífe lucro, o tempo que lhe

bito por efmola , tendo entra- rcftaíTe do ferviço do Mofteiro.

do no Mofteiro por fervente de Seguio-fe á licença a fua induf-

huma Freira, deu tal fatisfaçaó tria , e o favor da Senhora a

de fi a toda a Communidade ,

que tendo a íeu cargo o fervi-

ço fó de algumas Religiofas ,

parece, que íe multiplicava pa-

ra afliftir a todas. Aílim o con-

tinuava defpois de Freira; hu-

fomentalla de íorte
, que gafta-

va Sor Maria com ella , o que
naô poderá com a mais groíTa

tença. Fazialhe a Fefta no feu

dia com a daCalenda, e Oita-

va rio , com tanto cufto , e gran-

milde, e pobre, naô fó fe me- deza, que bem fe deixava ver,

que
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que naó era fó eíFeito de induf- quando abalando-a duas vezes,

tria humana. Ornoulhe o Altar lhe repetirão: Maria da Ajfmn'

com prata , e ornamentos pre- pçaÕ , acodi d "vojfa Senhora do

ciofos ; aperfeiçoou a Cala do ante Coro. Defperta ligeira , fa-

ante Goro , fahindo rodo efte he da cella , chega ao Altar
,

difpendio ( coufa incrível ) de quando vê huma íervente
, que

fua agencia , e trabalho. Nao poíla fobre elle , lançava as •

lhe dilatava a Senhora o premio; maons ás pérolas da Senhora
;

vellohemos agora. larga o furto , foge apreíTada

,

Jejuava muitos dias na Qua- fegue-a
,
(para conhecella) Sor

refma a pao , e agua ; achava- Maria, e a moça, vendo-le al-

fe em huma , e em hum delles cançada , e o caftigo >
que me-

a horas de jantar debelitada, e recia , lança-felhe aos pés
,
pe-

desfalecida com o pezo do tra- dindo-lhe pela mefma Senhora

,

balho ; tinha dado a huma po- que a naô defcubra. Soube-fe

bre a reçaó de paõ
,
que lhe de- defpois o cafo , mas nunca a ag-

ra a Communidade. Naô tinha greíTora do furto. " ^'^

com que comprallo ; entra na Aííím experimentava Sor Ma*
cella , bufca , e revolve hum ai- ria a cada hora as piedadcs da
marinho , em que punha alguma boa Senhora , a quem fervia , e

coufa de fuftento , acha-o de to- o como corriaõ todos os foccor-

do vaíio ; fahe ao Moíleiro a ver ros por conta de fua particular

fe defcobre algum íoccorro , e providencia. Vio-íe aífim no que
nao vendo de quem o podelTe diremos agora. Ficara Sor Ma-
eíperar , torna a recolher-fe á ria empenhada por huma Fefta

cella a desjejuar-fe fe quer com da Senhora ( em occaíiaó , em
hum púcaro de agua

,
quando que a achou menos provida )

fe lhe oíFerecem aos olhos no em quantia de vinte mil reis.

almarinho, que já tinha bufca- Era o acrédor mal fofrido, ex-

do, trez paens grandes, alvos, ecutava a pobre Freira, que lhe

e mimoíos. Levanta as maons pagaífe logo; e vindo hum dia,

aoGeo, conhecendo
, que era ( que lhe Tinalara por ultima ef-

favor da fua Senhora , e naõ pêra ) nao tendo Sor Maria de
menos o numero, pelo que ve- quem valer-fe , vay-íe ao Altar

nerava na fua Capella , em que da Senhora
,

proítra-fe diante

também eftavaò o Menino Je- delia
,
pede-lhe com fé , e la-

fu, e S.Jofeph, que com a Se- grimas, que a foccorra. Qiian-

nhora formavaô a Trindade da do ( cafo raro ! ) chamaô por
terra. ella na roda , e lhe entregao

Naô foy menor favor o que vinte mil reis , com huma carta

em outra occaíiaô attribuio tam- de hum irmaô
,
que havia annos

bem á meíma Senhora. Coftu- tinha na Índia, elhos remettia

mava pelas Pafchoas cobrilla
, para remediar fua pobreza.

e ornalia com algumas joyas
, Outro cafo íingular, e bem

que lhe empreftavaô de fora. publico,
(
por paííar entre mui-

Tinhalhe pofto em huma huns tas peífoas ) coroou a experien-
brincos de groíTas pérolas , oc- cia do muito, que em todos os.

caíiaô , em que vencida do fo- empenhos devia Sor Maria á fua

no , defcançava na fua cella

,

Senhora.
Part. IV. 2z ií Pe-
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Pedio em hiima occaíiaõ a para que fe façao as vojfas Fef-

hum Sacerdote ,
que affiília na

Sacriília, e cuidado da Igreja
,

que lhe foíTe comprar huns ce-

vados de tafetá roxo
,
porque

tas , como vojfas ,
que a mim ne-

gaÕ-ma
,
porque fou hiima trijle

barbata.

Ao Menino Jefus ,
que eíla-

chegava a Qiiarefma , e queria va na raefma Capella
,
porque

acabar hum veftido á íua Se- lhe tiravaó ( talvez por travef-

nhora; mas naó chegava o di- fura ) alguns brincos, que ella

nheiro ao cufto , e pedia por lhe dava , dizia com muita fe-

mercê lhe efperaíTem pelo refto. gurança: Tomay Menino \ ouvif-

Naó quiz o mercador , e veyo me^ Se vos quizerem tomar algu-

o Padre defcontente; mas nem ma coufa^ chamay logo por mim
j

por iíTo deixou Sor Maria de para que vos acuda. Efta era íua

pedirlhe
, que tornaíTe a fazer íinceridade , como fe naó foube-

a propofta , offerecendo a mef- ra mais da vida
,
que o ferviço

ma Senhora por fiadora. Efcuta da Cafa , o commercio com a

o mercador impaciente a fuppli- íua Senhora , e o defvelo de lhe

ca , e refolve
,
que naó dará na- ornar a Capella. Mas queria a

da , fem vir toda a quantia. Senhora delia darlhe a coroa

Torna a contar o dinheiro , e por aquelle goílofo trabalho , e

acha o preço certo. Admira-fe em hum dia da Aílumpçaó, an-

o Padre
, que o contara , e o dando ordenando a Feita , fe

trouxera, e fabia o que Ihefal- fentio ameaçada de grave doen-

tava, e em fim vem a aíTentar- ça. Duroulhe alguns mezes
,

fe , que fora defempenho da com interpolaçoens de melho-

mefma Senhora. ra , e commungando em o dia

A ella recorria em todas fuás da Conceição , fe lhe feguio hum
afflicçoens Sor Maria, comotaó taó forte accidente ,

que entrou

experimentada , mas naó faltan- logo em artigos de morte. Aço-

do no empenho de agradecida, diraó as Religiofas a applicar-

nada mais a moleítava
,
que ver, lhe remédios , e ella, que já por

que lhe faltavaó as circunítan- nenhuns elperava , começando
cias de alguma Feita

,
que lhe o Credo, pedio a véla ^, e con-

fâzia , fendo todo o feu.defve- tinuou oraçoens para aquella

lo a mayor folemnidade delia, hora ; e ao entoarem as Reli-

Negavaó-lhe algumas vezes li- giofas a Antiphona : Affumpta

cença os Prelados para ter o Se- eft Maria in Coelum^ paíTou deita

nhor expoito ; e he digno de vida com o venturofo annuncio

faberfe o defafogo a que rccor- daquella mufica fagrada , can-

yia, para teítemunho da finge- tando-fe agora
,
quando Maria

ieza de fua alma. Hia-fe, reco- da AíTumpçaó eípirava, o que a

Jhida a Communidade , ao AI- Maria, Ramha da gloria, can-

tar da fua Senhora , e defpois ta em fua Afi;'umpçaó a Igreja,

de fe encomendar a ella , dizia- Contavaó-fe 14. de Dezembro
lhe , como quem íe defpedia

,

de 1663.

e>fí| voz alta : Senhora , eu nao

f'y t V^^ ^^^ faça. Acoàhne
,
que

çu fá naÕ pojfo. Manday vojfo fi-

lho a Roma
,
que traga licença

,
(

'

. ¥ '.. C#A-
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ta: Já violenta a tudo o que

CAPITULO XXIX. naó era comraercio com Deos
,

fe efcutava até nos eccos da fuA

Da Madre Sor Violante do Ceo^e poeíia a verdade., com que fe

de huma PupiHa , ambas da transformara de Serea dos gol-

mefma Cdfa da Rofa, fos da adulação humana, em ra-

cional Cifne das aguas da pe-

1"j^ Eche ventu fofamente o nu- nitencia; attra£livas correntes,

. mero das filhas defta Cafa que já lhe convidavaõ o génio

rhuma naó lo benemérita delia

,

nos primeiros paíFos de fua vi-

mas digna de todos os benefi- da , como fe vê nos feus Soli-

cios da memoria , naó nos ef- loquios , obra com mais efpiri*

cufando a efta as muitas
,
que rito, que corpo, com mais fub--

deixou efpalhadas fua penna
,

ftancia
, que vulto; pequenhez

,

porque nefte lugar he leni du- que pareceo providencia para a

vida huma das acredoras daoc- decorar toda a memoria
, ( ar-

cupaçaõ da noíTa. Foy efta a mada contra o efquecimento )

Sor VíO' Madre Sor Violante do Géo, fendo ainda hoje , até a mais

Jdnt£ do que devendo-lhe a elle o ver-fe pueril j depoíito daquelle the-
^^^- melhorada na eftimavel prenda louro.

do entendimento
, ( e taó dei- Muito mais, e mais avulta-

tro, e fácil nas íuavidadcs da dos teftemunhos da felicidade

poeíia , como fe fe lhe trocara de feu engenho
, ( em que fem-

a arre em natureza ) começou pre ajuntou com ventura clare-

a pagar ao Mundo aquellas at- za, doçura, e elegância ) efpa-

tençoens , e liíonjas com que a Ihados pelas maons da curioíi-

relpeitava Oráculo, até queef- dade, coníervaó ainda hoje feu

cutando o dos annos , e das ex- nome ; mas fem duvida ( con-

periencias, abrio os olhos para feífaraó os melhores votos do
conhecer

,
que os das Águias feu feculo ) íe lhe devia mais

naó deviaó ter outro emprego durável pagina para efcrevello,

mais que o Sol. que a que a antiguidade confa-*

Voltou Sor Violante já cré- grou ás fuás Corinas , ás fuás

dula as puras luzes da razaõ

,

Saphos , ás fuás Polas , e ás fuaa

mais que as labaredas do enten- Damoplilas
, que com as mef-

dimento
, que mifturadas com mas pennas com que voaraó ao

o fumo da vangloria , lhe mor- Templo da Fama , efcreveraó

tificaraó avifta, defencaminhan- íeu nome nos bronzes da poíle-

do-a na eftrada , que primeiro ridade. Naó fera efta efcaça

eícolhera, ea que tornava ago- com a Madre Sor Violante
^

ra. Já trilhando-a com feguran- agradecida aos multiplicados al-

ça , foy íingular lua reforma, fumptos com que lhe deixou
Nem os annos a divertiaó do occupada a memoria, e repeti-

fequito das Communidades , de dos eccos
, que fempre loaráó

fua cautela , e recolhimento fe em feus efpaços. Faleceo com
inferiaó exercícios penitentes, grandes demonftraçoens de pe-
No da oraçaó vocal era corrti- nitente, e conforme, deixando
nua no Coro , em que fe fuf- ás Religiofas grande confolaçaô

pendia contemplativa , e devo- a lua morte , como perpetuas

fauda*
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fauJades a fna vida. Naõ feja por efcolha fua. Nafcera em
eftranho nefta breve noticia dei- huma fefta Feira Mayor, e con-

la, o termos tomado o eílylo, je6liirava-fe, que era aconfelha-

antes que de narração , de Pa- da do Ceo aquella devoção em
negyrico, porque para elle nos buma idade, que naõ podia ain-

levou oaflunipto; com limilhsn'- da difcurfar para fentir , ou in-

te nao fe efcreve de outra for- capaz de fentimento compaííívo.

te. Na matéria feguramos a dei- Mas por iíTo devoção aconíelha-

culpa.
-

- -

Nao a podemos ter para ex-

cluir das memorias defta Cafa

da do Ceo
, que ao infeníivel

-Angeli

pacis

amare

a de quem a buícou para ber-

ço 5 e para fepulchro. Taes fo-

dos Anjos foube permittir la

grimas nos olhos.

Caritativa , bufcava induf- ^^^^^^

trias diílímuladas
5
(fugindo aos ^^^ ^ 5*

raó os annos em que a bufcou , olhos de quem a rinha a feu car-

§^ ) P^^^ repartir com os po-

brefinhos da fua idade do liaf-

tento , e do veftido. Inquiria
,

e examinava as virtudes em que
fe exerci tavaó as Religiofas ,

e taõ poucos os que nella vi-

veo ! Mas deixando- lhe a glo-

e a ventura , de fer berçona
de muita virtude , ainda em
pouca idade , contava a de féis

annos
,
quando entrou a fer Pu- para imitallas ; e naõ era tanto

pilla huma filha de António Ro- o imitallas , como o efcondellas.

drigues da Veiga , e Dona Ma- Fallava em Deos com tanto co-

ria de Soufa , por nome Guio- nhecimento , tanta anciã , e tan-

mar ; e como fe a razaó fe adian- to affe£lo , como fe lhe tivera

taíFe aos annos , era tal o efty- fervido o berço de efcola de ef-

lo de fua vida , que deixava pirito ; e no que tocava ao Mun-
atraz aquelles milagres , em que do taõ eftranha , como fe lhe

ás vezes coftuma romper anatu- naõ dera berço. Naõ podia du-

reza. A humildade , o retiro
,

o íilencio 5 a traziaõ fempre fe-

pultada. A humildade aos pés

das Religiolas , e ainda das fer-

ventes da Cafa. Oíilencio, por-

que continuamente a recolhia a

rezar no Coro , defpois de viíi-

tar os PaíFos no Clauítto. O feu

defvelo era faber quando eraõ

os dias de jejum, que eftreita-

mente obfervava ," como todos

os Sabbados , e Vigilias de Nof-

ía Senhora. Todas as noites re-

zava o feu Rofario , naõ fe aca-

bando nunca com ella , que fe

recolheífe, femque o fatisfizef- mo domais preciofo , e exquili-

fe. Meditava com ternura , e to aroma. Teftemunharaõ-no af-

compunção maravilhofa os tor- íím muitas Religiofas, que lhe

mentos da Paixaõ. AíFim fe cha- afliftiraõ , taõ cheyas de aíFom-

mou Guiom ir da Paixaõ, fobre- bro , como dignas de credito,

nome , que tomou na Crifma Yenturofa Gafa , a que o Ceo
deu

rar na terra , quem a defconhe-

cia centro. Peregrinou nella até

idade de onze annos, em que

cahio em huma doença
,
que an-

tes lhe grangeou o refgate
,

que a morte. Nos últimos aper-

tos delia levantou os olhos , e

banhando-felhe o rofto em hu-

ma repentina alegria , diíTe em
voz clara : Maria , May de gra-

ça , Maria , May de perdão ^ //-

vrayme do ímrmgo e na morte

merecebeyj eefpirou, íahindoda

cama, e eleito em que eftava

,

hum cheiro , e fragrância , co-
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deu Anjos • para filhas ! E ven- ver agora nas que herdeiras do
turofas filhas

,
que merecerão mefmo efpirito, nos daó ventu-

accrefcentar no Ceo o numero rofamente igual a-ílumpto. Foy
dos Anjos ! Mais largas noti- huma delias a Madre Sor Ca-
cias delta Gafa fe fepultaraô tharina do Nafcimento, filhado Sor Ca-

com as vidas de Religiofas ân- pays Hefpanhoes , de geração tharina

tigas
,
que eraó o depofito, e illuílre, e taõ mimofos de bens ^".í^^-^^"

archivo delias; mas em tempo, da fortuna, que paíTando da de * "?"

em que o defcuido , e a omif- Caílella a viver nefta Coroa , fe

faõ tinhaõ eíta Província , fera viraô perfeguidos da nobreza '!^

quem tiveíFe obrigação de as delia
, que pertendia na maó de

recolher , conhecendo-fe agora Catharina as duas grandes qua-

o damno fem remédio, da falta lidades de fangiie , e riqueza ,
^

defta providencia , em que fe primeiros idolos da veneração
podiaó lograr para gloria de humana ; mas Catharina

,
que

Deos mayores , e mais repetidos já em feu coração os defconhe-
documentos

,
que nos ferviíFem cia , tendo feito entrega delle

a nós de doutrina , e á Provin- a quem fó para fi a creara , af-

eia de honra. fim foube obrigar aos pays pa-^

ra que lhe naó embaraçaíTem o
CAPITULO XXX. feu bom propofito, que logo al-

cançou o fim para eíFeituallo
,

Das Madres Sor Catharina do ainda que com mais efperas, e

Nafcimento , e Sor Brites de vagares
,
que os que permittia

S, Jofeph , do Mofieiro de S. o feu defejo , mas amavaó-na

João de SetwuaL os pays terniíFimamente , e que-

riaô que lhe foíTe pagando nas

PArece , que quiz communi- efperas , o que defpois lhe ha-

car o grande Precurfor o via de cuftar nas aulencias.

^de^SttX hautifta a efta fua Gafa, a que Aífim fe intertinhaô os pays

vaU deu o titulo , as qualidades de com Catharina, em quanto ella

deferto, e influir nos efpiriros, intertinha a anciã de bufcar a

que a habitaífem , huma anciã feu Efpofo na Claufura, coma
penitente , de que. elle desde induftria de a fazer de fua mef*

feus primeiros annos fora mef- ma Cafa. Commungava a miii-

tre. Aífim o veremos nas filhas do no leu Oratório. AUi gafta-

defta Gafa, que com Santa in- va em oração muitas horas de

duftria a transformarão em de* noite, c dia ; alli fe enfayava

ferto, nao dcílímilhante aos da para os empregos de vida mais

Thebaida, e Palcftina
,
porque perfeita; abraçou-a em fim de

entre o commercio humano ,
trinta e trez annos na mortalha

ainda que religiofo , viviaô fo- Dominicana, com todo o rigor

litarias, e recolhidas em íi mcf- delia. Com raro fofrimento a

mas, íubftituindo o grilhão da achavaó as molellias , como mef-

Claufura
, pelo voluntário car- mo efcutava injurias , refpon-

cere da mais afpera cova. Ob- dendo com brandura , e fegu-

ferva-fe aííim nas que já povoa- rança ( a alguma má tençaó ^

raó cftes Clauilros na fua pri- que queria defauthorizalla )t
meira fundação , e torna-le a Fu^aõ-mç o que qiúzerem , terey^

mais
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,

mais em que ter merecimento , e com elle , dizendo-lhe algumas
defpois mais aliviado Purgatório^ palavras mal percebidas , e já
conlelho grande, e efciitado de fem alento ( forrindo-fe ) incli-

hum Oráculo da penitencia , o nou a cabeça , e lhe entregou

-Tr^ n»; noíTo S. Luiz Beltrão , que ro- a alma. Ficou com huma fer-

deado de agonias , coftumavà mofa prefença , flexivel , e me-
dizer ,

pedindo a continuação neavel
, que fó a falta de ref-

Domítie delias: Senhor y aqui cauterizay, piraçaô a fegurava cadáver. Ao
liic ure , aqui feri y aqui naô perdoeis

y
pa- levarem-na no eíquife para o

hiciecca, ya que eternamenteperdoeis, Gran- Coro, fe lhe poz huma taõ ef-

parcas ut ^^ avanço de contrato , efper- tranha claridade fobre o peito

,

maeternú diçado íó pelos mal fofridos
,

que pararão as Religiofas com
parcas, comutarem- le tormentos inftan- oaíTombro, ( aílím ovioaCom-

taneos
,
por eternos ! Mas con- munidade toda ) e naó defap-

viia?"^
trato, que fó aceitara com os pareceo até naó recolherem o
homens a miíericordia de Deos. corpo na fepultura. Faleceo aos

No íilencio antes parecia Sor 14. de Setembro de 1654.
Catharina muda

,
que callada. Segundo exemplo de peni-

Nas Matinas da meya noite
, tencia temos nefte obfervante

nos cilícios , nas difciplinas
, deíerto do Bautifta , na Madre

.

fempre rigorolas, e muitas ve- Sor Brites de S.Jofeph, ouBri- j.^^^^^^'

zes trez cada. dia, antes pare- tes Jofefa do Sacramento. Foy Jofcph^

cia bronze ,* ^que creatura. No efta Madre filha dos Duques de

dia , e noite quatro , e cinco A-veiro, Cafa Real, a que eíle

horas de oraçaô ; fobejando-lhe Mofterro deveo fua fundação ,

tempo, fervia ás enfermas , oc^ como agora o enriquecella com
cupaçaó

,
(como todas ! as da efta filha, em que foraô iguaes

obfcrvancia ) que naõ deixou as prendas ao nafcimento , por-

ainda períeguida de achaques

,

que naó teve o grande delias
,

que reconhecia mimos do Ceo, mais com que fe medir
, que

trocando as queixas em acçaó com o augufto delie. De oito

de graças. Cahio desfalecida em annos entrou nefta Cafa, já o
huma cama, em que às repetia génio era de Santa. Nos jejuns,

a toda a hora. Pedio logo, que na oraçaó , na modeftia , naó
lhe chamaífem o Confeífor, por- fazia acçaó em que naó nega f- ^^^B
que queria tomar o Viatico

,
fe a idade, promettendo o que ^^B

pois íe chegava a hora de paf- feria na mayor. Já profeífa, ef- \
far ás eternas vodas com feu tendeo toda' fua capacidade a

Efpofo. libo repetia com fegu- encher o nome de huma perfei-

rança ; mas as Religiofas
,
que ta obfervante. Nas occupaço-

naóviaó eífes finaes no achaque, er»s humildes era a primeira,

entendiaó
,
que feria teima da ainda naó obrigada ; nas peni-

velhice. Eícufavaó-fe todas ;iní- tentes , única , e fempre mal

tava ella
,
que naó chegaria ao fatisfeita do pouco que fazia,

outro di^. AíHm recebeo os Sa- Nas continuas da Communida-
erarnento^ ^com confolaçaó , e de naó fó prompta , mas defre-

^legria de efpirito , e pedindo lada ; aífim naó havia mais bem
huma vela, e a Imagem de hum repartido, nem mais bem exer-

Chriílo crucificado , fe abraçou citado eftylo de vida
,
quando
come-
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começou a afrouxar nella , dan- muita a importância. Gommuii-

do ouvidos , e attençoens á li- gava duas vezes na femana
,

fonja de muita nobreza, que a chegando áquella lagrada Mefa
começou à cortejar prendada, defcalça, e tom tanta abundaií-

e a bufcar- parenta. cia de lagrimas , que compurí-

Era Sor Brites difcreta , era gia as 'Rèhgiofas. Nas Matinas

fermofa^ era Senhora ;eftes os da meya noite continua ,e def-

degraos do throno , çrti que a melada ; acabadas ellas , Te di-

Vencravao idolo. NáÕ havia efti- latava-tiaPoraçaó. NeHá' gafta-

maçaó , qtíe naõ foflTe tribufd Va inteiro o dia que commun-
Coiíieçou a vaidade a convidai^ gava, fem-tom^r fultento algum,

la com as negaças de preferida

,

Fazia o mefmo desde a íefta

e a faina com as de bufcada; Feira Mayor até ó Domingo de

mas o geíiio ( fempre mimofo Páfchoa ao jantar. Ou de joe-

do Ceo ) que fuave , e podero- lhos, ou em pé aíllftia no Co-

famente a levava ao centro da fo em le expondo o Santiílímo.

virtude , lhe aíTuítava , com o Levava-a ao Senhor nefte myfte-

reparo dos deícaminhos , a me- rio, aíFedlo mais terniflimo ; com
Jhor hora dos deíVaiiecimentos. o feu culto, e ornato gaftava o

Elegcraô-na Prelada , e como que tinha
;
pobriíííma em fua

tinha claro entendimento , cn- cella, e peíTòâ. Auftera liõ je-

trou em fi a difcurfar
,
que a- jum ; em as Vigílias dos Santos

quelle higar primeiro fe devia de fuá devoção
, efpecialmente

encher com a vida, que com a nasdeNoíTa Seíhora ( como naá

peíFoa
;
que para obrigar com feftas teiras de todo o anno )

o império, primeiro devia àíFei- ti^ô tornava no dia mais que

coar com o exemplo ; é conhe- hum caldo ; b mefmo fazia na
cendo agora melhor o como as Qiiarefma trez dias nâ femana,
luas defattençoens a tirihao ian- ficando a fua reçao para íuften-

çado longe da eftrada , em que to de huma aleijada; defta mef-

a nova obrigação a metia, foy ma era a melhor, e mayor por-

tal a fua contulaô, que de hum çaõ , ainda nos dias que comia,

dia para o outro appareceo a Nove annos teve por cama hu-

eílatua da delicia , transforma- ma taboa nua. Nella defcança-

da em imagem da reforma. va trez horas ; duas rezava en-

Cobrio o corpo de cili- coitada; o reftante da noite em
cios dillimulados em huma mor- oraçaõ de joelhos Aílim entre

talha de burel branco, a capa dia, e noite lhe levava efte eT-

do mefmo, imitando a noífo ercicio fete horas ; huma com os

Padre, que até nifto o propoz braços em Cruz; todas com co-

para exemplar. Seguia-o em piofas lagriítias.

trez rigoroias difcipJinas
, que Era fua humildade huma con-

todos os dias tomava. Condem- tinua confufaô de quem a via

,

nou-íe a hum quaíi perpetuo fi- e a tratava. Bufcada de gran-

lencio , e em toda fua vida fe des Senhores ( parentes mais
lhe naõ ouvio mais palavra fu- chegados ) fe affligia com os

perfiua no Advento, e Qpiíref- refpeitos com que a tratavao ,

ma, nenhuma , eícrevendo em invejando hum nafcimento hu-

hum papel o que queria, lè era milde , em que naò efcutaíTe

Pare. IV. Aaa nem
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nem os cecos da vaidade. Gran- taõ accezas no amor de Deos ,

de zeladora da honra de Deos, taõ filhas do feu génio meigo,
'

"^

( com que attrahia os coraçoens )

que eltalavao os das Religio-
fas, compungidas de a ouvir,
e laudofas de a perder. Trou^
xeraõ-lhe as Imagens de NoíTa
Senhora , ç NoíTo Padre, que

obfervan-

Mofteiro.
çreditp. do próximo

,

cia , c concerto do

Fez continuar o rigor das Ma-
tinas^ da mèya noitq^ 'e entre

dia^, je noite duas horas de ora-

ção ^a toda a Communidade
,

como trez difciplinas cada fe-

mana pela Quarefma. Livre da

recebeo com alegria , e a que
fe encomendou com ternura 4

occupaçaó de Prelada, eMeftra reparando toda a Gommunida-
das Noviças , continuava mais de, ( que defpois o teíl:emunh%j

Êxercicios devotos, andando def- va ) que dos roftos das d^a§
calça ,^ onde podia fer com cau- Imagens parecia fahirem vivos

tela. Aííim corria os PalTos de refplandores.

madrugada. Muitas noites hia

íer oração á Cerca ao pé dehu-
ma Cruz, a que tinha devoção,

em lembrança do monte Olive-

te. Algumas vezes fe retirava

a lugar mais efcondido da mef-

jua Cerca, gaftando dias intei-

ros em oração , com pouco , ou
nenhun^ commercio comoMof-
teiro.

Pedio que tiveflem íentido

na meya noite
,
porque eíTa fe-

ria a fua ultima hora ; e como
fe afjfligia

, porque tardava ,

perguntou ao feu ConfeíTor »

fe feria culpa o defejalla apreí-

fada. Chegada ella
, pegando

em hum Chriílo , a que fe en-

comendou com anciã , e baten-

do nos peitos com mais vigor.

defapparecendo na em que ca-

hio enferma de hum mal
, que

lhe deu , eftando em Matinas.

ContinuouTas , e defpois as fuás

horas de. oração; acabadas , fe

defpedio do feu Senhor Sacra-

mentado, dizendo a huma Re-

Sete mezes antes que fal^e- que o que promettia aquella ho-

ceíTe , fe vio fobre a fua cella ra ( em moftras de viva peni-

hum rayo de luz
,
que a certas tencia ) efpirou fem movimen-

íioras apparecia todas as noites, to algum no femblante , fican-

do com hum ar de rizo nelle.

Ao inftante
,
que efpirava, fe

vio fobre a fua cella huma luz

no lugar em que tinha faltado

a outra , e mais reíplandecente

que ella. Faleceo a Madre Sor.

Brites em huma terça feira 23.

ligiofa de fua confiança, quefi- de Mayo de 1673. Contava de

cava orando : Que aqiteUa feria idade cincoenta e dous.

a ultima vez
,
que a vijfe no Co-

ro> Crefceo o achaque
, pedio

os Sacramentos
, que recebeo

com animo inteiro, confolando

as Religiofas ,
que a rodeavao

chorando. Deípedio-fe de to-

das ,
pedindo-lhes perdão do que

as efcandalizara com fua vida

;

admoeftou as Noviças á perfei-

ção delia , e amor da Religião,

e reforma, comhumas palavras

CA-
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1

exhortando as Religiofas á intei-

reza da obfervancia, e fazendo
agora a fua advertência , o que
até alli fizera a fua vida.

Foy inculpável a da Madre
Sor Elena da Viíitaçaõ

,
que de 5*^^ eu^

De outras Religiofas
,
que fale^

cerao com opinião de 'virtude

nefta Cafa de <$*. Joa5 de Setti-

•vai y e de algumas íwtabilida-

des pertencentes a ella.

féis annos entrou nefta Cafa , nadaVi^

p
enfayando-fe já em Pupilla

,
pa- fi^^^Ç^^»

ra as obrigaçoens de verdadei-

Ara argumento de que nun- ra profeíFa , que defempenhou
ca faltarão nefta Cafa , co- de forte , como íe o Ceo lhe

mo claíTe da penitencia , difci- eníinara a recopilar em dous an-

pulas, que efcutaíTem as liçoens nos aquelles extremos de obfer-

do grande Bautifta , daremos vancia, e penitencia , que po-

noticia , ainda que recopilada, diaõ encher muitos, porque fó

de outras Religiofas
, que neftes dous viveo , defpois que pro-

annos viíinhos ao em que efcre- feíFou , falecendo com taes de-

vemos
,
palfaraõ defta vida , dan- monftraçoens de predeftinada

,

donos matéria na fua. Seja a que trocarão as Religiofas o

SorToan P^^"^^^''^ ^ Madre Sor Joanna fentimento em Santa inveja
,

vadoDs- doDeferto, de geração illuftre, confirmando-a na informação do
jerto. circunftancia , com que avulta- Padre Frey Manoel Feyo, que

va mais fua grande humildade, tefteraunhava , confervara Sor
Obfervante nas Conftituiçoens Elena a graça bautifmal.

em todo o rigor delias , como Com igual perfeição de vi-

eftaô efcritas. Muitos annos foy da em mais largos annos , me-
Meftra de Noviças ; em todos receo íimilhante morte a Madre
os de fua vida , exemplar das Sor Iria de Jefus. Seu princi- Sor Iria

Religiofas. Chegada fua mor- pai emprego foy hum defprezo deJefus,

te, pedio, e recebeo os Sacra- próprio, e anciã de viver fer-

mentos com alvoroço , e alegria vindo. Aflim lançava maó das
de efpirito , e antes de efpirar, occupaçoens mais humilde^ da
diífe, voltando-fe á Communi- Cafa, naõ fó com obediência,
dade : Madres

y fe a morte he mas com alegria. Viao-felhe bem
taõ fuave , quem ha de recear a no rofto os linaes de peniten-

morte} Diífe bem efta Madre, cia, que fepultava a fua caute-

la. Andava continuamente re-

petindo com doçura : Maria Ma^
ter gratiiC , Mater mifericordia ,

tu nos ah hojie protege ,
é" hora

porque tal foy fua vida. Quem
viveo com as agonias de quem
morre

,
porque nao morrerá com

as fuavidades de quem vive ?

Succedeo omefmoahuma fobri- niortis Jufcipe, Entrada em arti-

nha fua , difcipula defuadoutri- go de morte , íe efpalhou por
na, a Madre Sor Catharina deJe- íua cella huma tal fragrância ,

fus
, ( que com rigorofa peniten- ( e mais percebida de quem

ieJefus. cia , e oração continua, lograva mais fe lhe chegava á cama)
as fuavidades do dom de lagri- como fe alli fe accendera a mais
mas com que o Ceo a enriquece- preciofa caçoula. Na manhaa
ra) porque efpirou fallando com da noite em que efpirou , man-
Deos em penitentes colloquios, daraõ os Religiofos Capuchos,

Part. IV. Aaa ii (que

Sor Ca-

tharina
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,

(qae ficaõ em hiima emrnen- por qne fuípirava anciofa^ como
da donde o delcobrem ) per- defoinço^ aa vida , e paítagem

guntar ao Mofteiro
,

que fefti- para a verdadeira. A-ífim aca-

vidade houvera nelle , porque baiiy como quem parece a mer.

o tinhaó vifto cuberto de lumi- recia.

narias aquella noite. NaÕ occupou com menos ca-

Similhante prodigio de lu- pacidade o lugar de Prdada a
- zes íe vio ria -morte da Madre Madre Sor Maria da Purifica-

Sor Luí- Sor Luiza da Purificação, por- çao, rara na tolerância deacha-

Yificaçad.
^"^ pouco antes delia , íe vio quês

,
que foraõ o purgatório

allumiadá toda a Enfermaria de de fua vida. Muitos annos a,íi-

huma claridade defuíada.. Aefte tes de fua morte fe vio tolhida;

prodigio, reparado de muitas quatro antes delia , cega
;
pri-

Religiofas , íb leguia outro
, zoens que fentia

, porque lhe

que o foy de toda a Gafa, ou- embaraçavaó os exercicios de-

vindo-fe nella, fem fe determi- votos, e penitentes em que fe

nar onde , cantar a Ladainha criara. Para o Coro a levavaô,

cja S. com tanta fuavidade
,
que onde paífava todo o dia , e a

a todas teve fufpenfas. Fora a mayor parte da noite em ora-

Madre Sor Luiza devotiflíma çaõ , aíliítindo ao Santiílimo , de

da Senhora do.Rofario. Era mu- que era extremofamente devota,

fica deftr.iíllma , o mefmo nos Moftrou-o aífim em dezafetcan-

inílrumentos de Orgao , e har- nos ,
que aíllítio na Sacriftia

,

pa. Com eftas fuás prendas , para o fervir mais domeítica,

eomo : com huma vida juítifica- gaitando no feu culto, ornato,

da , louvada , e fervia á Se- e aceyo com incrível largueza,

nhora , fendo a mais empenha- fem mais tença ,
que a fua in-

da em todas íuas Feftas , co- duftria ; mas fabia efta merecer

mo penitente nas Vigili'as. En- os lucros com os difpendios,-

tendeo-fe, que aquella melodia como permittia o Senhor, obri-

fora em premio da que em vi- gar-fe dos difpendios , fendo o

da exercitara. que difpuzera os lucros. Fale-

, Nao parece
,
que eíperava ceo a Madre Sor Maria cheya

menos prémios , ainda que naõ de annos , e de elperanças dos

fimilhantes
,
quem fufpirava na prémios eternos,

morte a viíinhança delles. Sue- Outra Religiofa achamos

Sorlgnez cedeo aíEm á Madre Sor Ignez continua na affiftencia do Coro,

da Com-, da Conceição
, ( peífoa de gran- fem a prenderem nelle os acha-

c^íçaã. jes refpeitos, da Cafa dos Con* quês, mas os defejos de fazer

des de Portalegre ) que trez ve- numero com os Anjos. Foy efta

zes occupou o lugar de Priore- a Madre Sor Ifabel de Jeíus

,

^ za , com grandes intereíTes na de vida auftera. Eícrnpulofa ,

reforma da Cafa. Huma peno- e eftrcita nos jejuns da Reli-

fa doença de que morreo ( con- giaÔ
,

que inviolavelmentc ob-

tando já oitenta e íete annos fervavaj o paõ havia de fer de

de idade ) lhe tirou da maò a centeyo , o fuftento huma vez

difciplina, e a efcufou dos mais ao dia , e limitado. Satisfeitas

exercicios com que fe mortifi- as obrigaçoens da Communida-
cava. Dilatava-felhe a morte

,

de , fe tornava ao Goro como
, Ci... a cen^

I

Sor Ma.
riadaPu»

rificaçaõ.

{

SorlCaM
de Jefus.
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a^ centro , oncje fempre a^vi-, o corpo , limarfe o ferro. Ser4

rap de joelhos ,
por mais.quç via-lhe de cama huma taboa ^.

cortada- de penite^icias , e :çar- que diííímulaya com huma man:**

regada., de
j
annoSp,., AÍlim iffipiT, ta , por travelTeiro huma pecir^^ij

rou, como viveo, ,/porque. iJofi;, Efpalhava-fe fua .virtude pp.la

vando a Deo s y com repauío *1 Viíla;, e recorria© a eíla os eifn

e íbcego lhe entregou o efjjiri- íeri-qos, <fom a experiência doçk

to. que jfahjad remedi;a)dos. Davfl
.A mefma fuavidade a^chava lhes humas partiçujas de ^^«f(j\

na contemplação; , em que era Z)/?i, para qqe as tomaflem eiu

continua a Madre Sor Marian-r agua, e, a ellas attribuia a fuai

ng^ do . Rofario , deíèjando eftari repentina melhora. Acabou cpni,

í|Çi>pre livre rpara íeguir efte grandes demonílra^oens de que

exercício. Era devotiílima de paíTava do purgatório da lua

Noílb Patriarcha.^ As vozes com penitencia, a dçfcançar na fe-

que acompanhava as Religiofas licidade, que he premio dell^v

nas fuás Feitas , ^ra6 lagrimas, Sògíiiraó os mefmos paíTos

taó copiofas , e compungidas , as Madres Sor Eugenia das Cha-^

que era rara a que a naó acom- gas ,
^or Ifabel Bautifta , Sor

panhava com as fuás. Houve ai- líabel Jofefa , todas igualmente-

guns prodígios em fua morte
\

conhecidas por verda^giras Re-
naò ficou mais que efta tradi- ligiofas , perfeveraudp em in-

çaó em commum de que oshou- teira obíervancia toda fua vida,.

ye. íemadmittiremdJLfpenfaçaÕ, OU;

Sendo fó hum o caminho da alivio em todo- o ú^ox ,d'ell^;^

virtude , porque também he de que £e viraó gr^i^deseífeitos^

hum fó o termo delle , faô va- em fuás mortes. Ficou mais in-

rios os modos com que he piza^ dividual memoria da, da Madre
do dos Juftos. Acabamos de o Sor líabel Jofefa , porque dous
ver feguir pelo focego da ora- dias antes ( que foy para a En-
çaò , vellohemos pizar agora fermaria ) entrando-Ihe as Re-
pela afpereza da penitencia na ligiofas para eíTa diligencia na
Madre Sor Urfula das Virgens? cella , a viraõ cheya de huma
Aflim era efta Madre huma vi- eftranha claridade , fendo de
va ellampa da obfervancia mais noite , e nao havendo na celia

auítera. Difciplinas amiudadas, coufa que a àt^Q. Teftemunha-
e riguroías ; cilícios

,
que lhe raò-no muitas Religioías

, que
çobriao todo o corpo ; defcan- o viraô , e admirarão. Faleceo

cava deites , rodeando-fe com efta Madre ( e foy a ultima
,

groiTas , e pezadas cadeas de de que nefta Gafa tivemos noti^

ferro; e porque o attenuado das cia) em 20. de Outubro de
fuás forças , favorecido da com- 1703. , -^

mileraçaõ própria a nao pozef- Mas naó paíFemos em íllen^

fe em ri fco de fe aliviar daquel- cio algumas circunftancias ò\r

le penitente cativeiro , íe cin- gnas de fe participarem ao co-
gio de huma , e fechando-a

, nhecimento dos que o quize-
lançou a chave do cadeado fora» rem ter do material defta Gafa,
Soube- fe

, quando falecendo, poraccrefcerem dcfpois quenof-*
foy neccflario para reígatarlhe fo anteceíTor eícreveo delia. Ve-i

fe

Sor Eu.
genia das
Chagas.
Sor Ifahel

Bautíjia,

Sor Ifabel

Jofifa.
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,

fe hoje a Gapella mor da Igre- piedofo reparo , e univerfal tef-

ja au£lorizada com hiima no- temunho, a devoção de todo o
bre, e efpaçofa tribuna de la- Mofteiro, defta a fé com a fa-

vor moderno , e bnitefco dou- grada Imagem , e da fé muitos
rado. Deveo-fe á diligencia , e prodigios , e favores , que ex-

induftria da Madre Sor Maria perimentaó as Religioías
,
que

da Viíitaçaó , fendo Prioreza. a bufcaó em fuás doenças , em
Dentro da Claufura ornou-fe o fuás preíTas , em fuás agonias ,

Clauftro com huma fonte de fi- de que fe perderão ( culpável

na , e varia pedraria , de que orniÍTaô ) muitos papeis de fuc-

ie vê correr agua com artificio, ceífos peregrinos , todos authen-

e extravagância. A' Gafa do ticados. Veyo á nofla maõ hum.
Refeitório

, que por fua gran- que o foy noanno de 1683. pe-

deza ameaçava ruina no te£lo , lo Vigário da Gafa , o Prefen-

fe accrefcentaraó féis columnas tado Frey Gregório da Affon-

feca; e paífou aífim.

Sentio-fe a Madre Sor Fran-'

cifca Jofefa , Religiofa delia

Gafa, fenda de hum ramo de
ar , de que lefa toda a parte

Imagem de hum Menino Jefus, efquerda, lhe levantou o hom-
que he do tempo da fundação; bro , unindo-lho á orelha ; o
e ainda que ríella fe paífa em braço trocido fobre as coftas,

filencio, feria por querer o Geo e a perna em hum arco. Na6

de pedra bem lavrada
, que a

deixarão afermozeada , e fegu-

ra. Mas o que mais audloriza

a Gafa , e o que pode coroar

todas as noticias delia • he a

houve meíinha , força , ou in-

duftria
, que valeífe ; entrara»

remédios rigorofos /acompanha-
dos de muitas fangrias

, que
deixarão a enferma fem forças.

Já defenganada , que naõ apro-

guardar para eftes annos mais

vifinhos a nós os prodigios
, que

hoje a fazem mais celebre , e

conhecida , dandonos aíFumpto

para novamente ennobreccr a

Gafa , e a efcritura.

Era efta Imagem menos po- veitariaó as humanas
,
pedio que

lida, e tinha hum dosbracinhos lhe trouxeíTem o Menino, eten-

taõ unido ao peito, que fe af- do-o diante de feus olhos, lhe

fligia, ecançava huma Religio- fez hum protefto, que fó delle

fa todas as vezes, que oveftia. eíperaria a fua melhora , nem
Quando hum dia, que chegava dalli em diante adniittiria mais

a fazer a mefma diligencia, vê mefinha. Gom efta efperança

que o Menino tinha levantado deixou ficar o Menino na cella.

o bracinho de forte, que ovei- Paífados poucos dias , entran-

tio fem trabalho ; aífombro , que do-lhe por ella em huma noite

praticado, convidou a devoção, de Natal a Madre Sor Maria
e o reparo das mais Religiofas, Ignacia ( que vinha do Goro )

e primeiro ás mais antigas, que e dizendo-lhe
,
que já o Meni'

aííirmavaõ na6 fó a novidade no era nafcido
,
que era tempo

do braço , mas a de verem to- de lhe pedir favores , lhe che-

da a Imagem direita, e bem af- gou á cama a Imagem de outro

figurada , ( o que de antes naó Menino
,
que eftava na mefma

era tanto ) na encarnação, como cella. Efcufou-fe a enferma, pe-

na elcultura. Seguio-fe a efte dindo, que lhe déíTe a doMe-
•y- ninq



Mojleiro

de N. Se*

nhora da
Graça da
Villa de

Abrantes,

Livro fegundo
DÍnò milagrofo

, porque nelle

linha as elperanças do feu re-

jiiedio. Trallp, c oíFçreçeo-lho

a Reiigioía , levanta-fe Sor Fran-

ciíca, e com extraordinária an-

jcia , e alvoroço eftende os bra-

ços fem achar ^impedimento , e

apertando .a -fagrada Imagem
entre elles, fe íente fem lelaò,

reílituidos Os membros a feu lu-

gar, e proporção , taó.defem-

baraçada , e livre ( a que de de*

bilitada , naõ podia levantar a

cabeça
) que veftida , ao mef-

mo iníiante começou a correr a

Enfermaria , levando nos bra-

ços a feu Bemfeitor , entre la-

grimas de gofto , e vozes de

agradecimento ^ a que fe feguio

a admiração, e alegria de toda
a Cafa. Tem efte Menino nel-

la lugar no Coro de cima , e a

Cafa nelle a íua mayor gloria;

"^'capitulo XXXII.

Da Madre Sor Maria da AJfum-'

pçaô , e outras Religiofas ^ Ji-

lhas do Mofieiro de Nojfa Se^

nhora da Graça da Villa de

A rantes , e da Irmaa Converfa

Leonor de Jefus y do mefmo
Mojidiro,

NEm fempre havemos de

culpar neftas noticias a

oiuuiaõ das Religiofas , muito

menos quando temos alcança-

do
,
que em muitas foy antes

encolhimento
,

que delcuido
,

antes modeftia
,
que inadvertên-

cia , como fuccedeo nefta Ca-
la , onde a íingeleza dos coraço-

ensattendia mais á reforma pró-

pria
, que ao reparo dos augmen-

tos da alheya
; ( confeguidos

talvez cm lhe propor para a

imitaça(5 a fua ) antes fazendo

efcrupulo
,
que podia ícr lanço

Cap. XXXII. 57^
de vangloria o cnthefourar íi-

milhantes noticias, deixarão que
o tempo triunfaíTe de todas j: fi-

cando-nos a efcaça tradição de

alguma
,
que por mais notória,

nem todos os poderes do def-

cuido a entregarão á jurifdiçao

do tempo. Foy huma a da Ma-
dre Sor Maria da AíTumpçaô, Sor Ma^

nobre por nafcimento , bafei, ^'^^^^^4/-

em que aífentou bem o edificio ^'^ ^'

de íua virtude , avultando pri-

meiro nos empregos da humil-

dade, que até no trato de fua

peíToa fe lhe divifava. Nunca
veftio habito novo ; o que lhe

davaó feus pays , trocava por
outro çafado , roto , e remen-
dado. O meímo lhe fuccedia

na raefma roupa de feu ufo Na
cella a melma penúria. A fua

vida era no Coro, onde fe dei-

xava ficar ( acabadas as funçoens
delle ) a mayor parte do dia

,

e noite, e fempre, ou em pé,
ou de joelhos , e taõ fepultada

na contemplação
, que a nada

attendia. Foy, efpedhculo , a

que muitas vezes paravaõ as Re-
ligiofas , vendo-lhe o roílo cu-

berto da importuna perfegui-

çao das mofcas , fem moftrar o
minimo fentimento , como fe

antes fora eftatua
, que corpo

vivo. Nefte lugar fazia mayor
aíliflencia nos dias que commun-
gava , naõ tomando nada de
luftento nelles , ou muy tarde

quando a obrigavaõ os acha-

ques.

Retirava-fe á cella , efpe-

rando as horas mais quietas , e
feguras para tomar diíciplinas,

acautelando-fe de huma Reli-

giofa irmãa fua
, que lhe emba-

raçava as penitencias, laítimada

de a ver padecer muitas molef-

tias. Efcondia-lhe os cilícios ,

e ella induítriofa em fupprir a

falta
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falta delles , metia entr^ a car- ligiofa de virtude, que fe aíIiP-

ne , e túnica paos afpcros , e tiífe á faa morte , lhe pergun-

nodofos , com que naô achava taíTe o que lhe luccedera noan*-

menos a dureza dos ferros. Ob- te Goro
,
junto á caldeirinha.

fervantiílíma do íilencio , antes Naõ houve quem fe lembraíTè

parecia fepultada ,
que recolhi- da pergunta, cperdeo-le a hò-

da Em lua própria cella ( era ticia.

experiência commua ) ninguém ApfeíTou-felhe a morte dé
a achava

,
que naó foíTe dejoe- hum leve achaque. Tinha al-

Ihos , e por mais que preveni- guns dias antes delia pedido à

da , diífimulava , entendeo-fe af- fua irmaa com inftancia ,
quê

fim , . que contemplava a toda a lhe remetteíTe duas cartas para

•hora. Nem fe podia inferir me- feus irmaons , o Governador da

.nos , fe eftando acompanhada
,

Pederneira , e outro Religiofo^

o fazia. Segurava-o huma Re- que com elle aífiíHa. Naõ quiz

ligiofa de fua confiança, porque a irmaã, e deixou-as ficar ; lo-

eftando junto delia
, ( quando go nos valeremos delias , e na6

-vinha alguma vez ao Locutório parecerá efcufada eíla noticia,

a fallar a feus irmaons j. erao por nos favorecer huma impor-

rarasfuas palavras, os olhos a tante conj.e£l:ura. Aggravou-fe-

inftantes levados ao Gco , e as lhe mais o achaque , mas fem
maons levantadas a elle debaixo motivo de cuidado , mas pedio

do efcapulario. logo , e recebeo os Sacramen-

Tinha grande liçaõ das con- tos, contra a opinião das que

templaçoens do Venerável Pa- os nao luppunhaó precifos- , e

dre Meltre Frey Luiz de Gra- fem mais que huma inflamma-

nada , com feus documentos çaó nos olhos , fem augmento
compunha lua vida. Em toda de febre , entrou em artigos

«lia pedio a Deos o dom .de la- de morte , e eípirou fuavemen-

^rimas ,
porque parece lhe fe- te. Poucas horas antes tinha ad-

cava os olhos o incêndio da ca- vertido á irmãa
,
que as cartas,

ridade, que lhe ardia no cora- que lhe pedira, as mandaífe fem

:çaô. Toda fua anciã era a fre- falta. Fora rara a vez que ef-

quencia dos Sacramentos j e di- crevera aos irmaons, e eíi:a fup-

zendo-lhe huma Religiofa ,( que plica encarecida , ajudou o re-

Jhp eílranhava ) que entendia paro da irmãa para querer fa-

que fe adeixaíFem no ConfeíIIo- ber a importância. Pareceo-nos,

nari.o, nunca fahiria delle , ref- que o era olançallas aqui, pois

pondeo com anciã : Ay Madre l delias fe conjeftura a noticia

Efe eu fempre tenho culpas^ co- anticipada , que teve de fua

mo nao fafpirarey pela mefmha morte Sor Maria. Abrio-as a

(deljasl ASim era com Deos to- irmãa, evio, que dizia emam-
4p p feu commercio , efcuían- bas poucas palavras. Dizia af-

do-fe , e efcondendo-fe a todo fim a que efcrevia ao Religio-

o do Mofteiro , retiro , que fe- fo : Meu irmão. EJla ferd a uki'

nultaria alguns cafos de fua vi- ma
,

que vos efcreva
;

pejfo-vos

da , como parece
,
que feria o muito vos lembreis de minha almay

que lhe fuccedeo em huma oc- e me digais tantas M'.Jfas logo
;

liaõ , em que diíTe a huma Re- apontava o numero , e os San-

lãíu^ tos
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tos, a quem fe haviaó de dizer; to, e efpirito

,
que lhes pare-

e nao continha mais a carta, cia refuícitara nella hum Ora-»

Dizia a que efcrevia ao fecular; culo
,

que as deixou a todas

Meu irmaô. EJla fera a ultima
,

igualmente confufas
,
que dou-

qiic efcreva a 'uo[fa mercê
; pejfo- trinadas.

lhe muito fe lembre da minha ai- A Madre Sor Maria de S.
^^^ ^^^

ma ; a minha irmaa , e fohrinhas Bento , de vida auftera , naó fó ria de S»

faço a mefma fiipplica\ enaó di- ufava eílamenha junto á carne, Bento^

zia mais. Bem le coílige, jun- mas continuamente a cobria de

ta a circunftancia de pedirá cilicios, e outros artifícios, com
Madre Sor Maria os Sacramen- que a fua induftna a trazia ator-

tos com taô leve moleftia ,
que mentada. Jejum , e íilencio per*

lhe faria Deos o favor de lhe petuos. No prato do fuílento

anticipar o conhecimento da- quotidiano lançava agua
,
por-

quella hora
,
premio de huma que fofle fó fuíento, e naô fer-

vida , em que por teftemunho viíFe de goíto. Nap teve mais

de feus ConfcíTores fe naÔ achou leito
,

que o Coro , nem def-

culpa. canço , fenaõ falecendo. Das
Acompanhem as memorias Madres Sor Maria dos Anjos

, ^^^ ^^^
da Madre Sor Maria algumas

,

e Sor Maria da Soledade íicou ria dos

ainda que efcaças , de Religio- a noticia de fua eftreita , e ri- -Anjos
,
c

fas mais antigas na Cafa , de eorofa obfervancia, e íinal per- ^V J^S'^jP JT' r 11
' * rtadaòQ'

que a tradição nos deu lo o no- feverança nella. Udadc.
me , e em commuiíi o muito Concluamos as memorias
que teve fua virtude*- Seja a pri- defta Gafa com as de huma Ir-

„ . meira a Madre Sor Brites deS. mãa Converfa , taõ benemérita

us de S.
P^ulo , de extremofa humilda- de encher eíla efcritura

, que

iaulo. de
,

que ao inílante ,
que efpi- bafta a contentamos a magoa

rou, le accenderaõ de improvi- das muitas que aqui nos faltao

íb as velas do Altar da Enfer- nella. Foy efta Sor Leonor de Sor Leo^

maria , que ficava defronte da Jefus , defvelada no ferviço da «^'' ^^

lua cama , e com huma luz tao Communidade , incançavel no J^-^^'^'

extraordinária
, que fó o Ceo das doentes , e contente no dos

a accendcra. Teftemunhavaò-no pobres. A eftes dava a fua re-

aílim as Reiigiofas, que alli af- çaõ , e o que de fobejos podia

íiftiaó , e o admirarão. ajuntar com ella , com o cuida-

SorJ<rr7e%
^ Madre Sor Ignez de Je- do de o paíTar do lume á Por-

ée J^fuS' fus 5 Religiofa de grande ob- taria , e com o mayor aceyo
, ^

fcrvancia , e igual íingeleza
;

que era poílivel á fua diligen-

taó recolhida, que a naó viraó cia, como a que conhecia a quem
nunca, fora dea£l:os deCommu- hofpedava naquelles panos, af-

nidade, mais que ou no Coro, fim rotos , e defvalidos. Aílim

ou na cella. O íeu filencio taó ficava o feu fuílento na contin-

inviolavel
, que fe lhe nao ou- gencia do que vinha de fobejo

via palavra , attribiiindo-o to- na louça
,
que lavava. No tra-

das a ignorância ; engano de que balho da Communidade aíliin

fahiraõ , ouvmdo-a fallar com era aífiftente
, ( naó fó de dia,

Dcos antes , e na hora da fua mas até alta noite ) que era ne-

mortc, com tanto entendimen- ceíTario o preceito da Prelada,

, Piart. IV, Bbb para
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5

para que fe recolhefle , e o dei- e que fe fogeitaíTe á cura; na6

xaíTe. De noite naô fe retirava coníentio nem em huma coufa,

á cella
,
porque naò tinha nella nem em outra

,
pedindo muito,

tama, nem em quarenta annos e gritando que a levaíTem á fua

conheceo outra mais que o chão May
; que naõ neceílitava de

do Coro debaixo , em que to- cura, porque le fua Mãy qui-

mava poucas horas de defcan- zeíTe, ella lha faria. Naõ hou-

ço. Veftia o que algumas Re- ve remédio, levaraó-na ao Ca-
ligiofas lhe davao de efmola

,
pitulo ; deixara6-na a rogos íeus

hábitos velhos, e gaftados. Naõ nelle , onde paíTou fem mais

baftava que os Invernos aachaf- cama ,
que o pé do Altar, fem

lem pouco enroupada ; nas par- mais medicamento
, que o que

tes menos abrigadas rezava , e efperava na Senhora : e aífini

aíliítia. fe vio
;
porque defpois , de dias

Falecida alguma Religiofa, daquella aíliílencia , a viraõ fa-

paíTava as noites junto da fua hir fãa , e robufta , e começar

lepultura , dizendo que hia a- a fervir a Gafa. Em outra oc-

companhalla. Mas o que nella caíiaõ perdeo humas chaves de
fervia de commum reparo , era, importância nella ; bufcou-as ,

que nem a occupaçaõ da coíi- revolveo tudo , veyo parar ao

nha , nem a falta de roupa
,

Capitulo; e pedindo a fua Mãy
nem o íervirlhe o chaõ de ca- que lhas déífe, lahio outra vez

ma, baítavaõ a criar naquelles a bufcallas com muita íèguraa-

pobres panos algum mao chei- ça , achando-as no- lugar em que

jo, nem ainda á vifta matéria havia pouco as bufcara.

de aíco. Mas quem ignora que Eraõ os Religiofos Capu-
a pobreza fanta he o verdadei- chos os íeus pobres mimofos:'

ro arminho , que entre as im- achava-fe em hum dia de Santo

mundicias fe conferva immacu- António ( era oíFerta
, que lhe

lado ? Todo o feu aíFeélo lhe fazia cada anno ) com hum ta-

levava a Senhora da Piedade

,

cho de arroz ao lume , mas fal-

Imagem devota , que eftá no tavalhe o afíucar
,
porque aen-

Capitulo , e a que chamava fua ganara certa promeíTa ; fahe da

mãy. A experiência lhe confir- coíinha, entra no Capitulo, pro-

mou o nome, porque fó a ella põem afua May o defgoílo , com
recorria , e fó ella a remedea- que eftava , de que houveíTcm

va. Do que fe foube aponta- de ficar os íeus Irmaons fem
remos alguma coufa. fobremefa ; e refolutamente con-

Ha no Moíleiro huma cif- clue que lhe dê o aíTuçar , que
terna , a quê fe defce por huma ella naõ tem com que o com-
efcada, que terá trez braças de pre, ou de quem oelpere. Vol-

altura ; daqui cahio Sor Leo- ta com eíla confiança á cofinha
,

nor : naõ podia deixar de ler eis-que vê nella hum grande
grande o golpe , e ainda pro- prato» de aíTucar -^ teftemunhan-

digio o efcapar com vida
, por- do ferventes, que eílavaó fora,

que o mayor foy na cabeça. Ti- que ninguém entrara , e naõ fe

raraÕ na banhada em fangue ,
achando (

que fe fez eíTe miu-

vieraõ Médicos, viraõ a feri- do exame no Moíleiro ) quem
da

,
quizeraõ que fe deitaííe, rcconheceíTe por íeu o prato.

Mais,



Livro fegimdo
Mais , e mayores favores lhe

faria a foberana May , a quem
para elles naõ falta nunca , nem
vontade , nem poder ; mas os

Servos de Deos fó publicaõ , o
que naó podem occultar.

Huma das fupplicas
,

que
Sor Leonor fez fempre a Deos,
foy que a confervaíTe em pé até

a hora de fua morte. Defperta-

va-lhe efte defejo o inculpável

ódio
5
que tinha ao defcanço.

Parece que entendia
,
que naó

era a vida mais que huma eftra-

da para a morte , e na eítrada

quem aproveita o tempo , cami-

nha , e naõ defcança ; ou alcan-

çava com mais profundidade o
que he a vida , e o que he a

morte. Empe ha deeftarquem
luta , em pé quem vigia

; por-

que a vida hemilicia, e a mor-

te fono. Se adormecer a fenti-

nella, fácil fera o alTalto do ini-

migo ; fe naô eíliver em pé o lu-

tador, facilmente o levará de-

baixo. Grande cautela de Sor

Leonor ! Mas mayor documen-
to para os preguiçofos j e para

os defcuidados.

Parece que ouvio Deos a

fua fupplica
, porque apertada

de huma grave doença
, por

mais que hia a febre em au-

. gmento , e paífava a delirios
,

e inchado o corpo com desfor-

midade, lhe ameaçava a morte,
fempre teve efpiritos para fe

naõ tratar com fogeiçoens de
doente ; até que paliados tem-

pos , e já desfalecida , a redu-

zio o preceito da Prelada a re-

colherfe á Enfermaria
,
para a

facramentarem. GonfeíToufe com
demonftraçoens penitentes , e

chegando o Viatico, tanto que
vio o Senhor, levantou com voz
clara , c como fe a exercitara

toda fua vida , o Hymno Tati-

i?ar:. IV.
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ttim ergo Sacramentam, Pedio

defpois ao Prelado algumas li-

cenças , e entre eilas a de deixar a

cama , em fe achando com algum
alento. Parece fe lhe concedeo , .

porque na noite
,
que fe feguio ,

fe levantou a orar, e dar graças

a Deos , e á fua piedofa May '^

De madrugada , achando-fe ven-

cida do mal , fe lançou no chaõ,

levantando a Deos as maons ,

por fe ver naquelia regalada ca-'

ma
,
que a hofpedara toda fua

vida. Era muita a fraqueza ,

pedio que lhe «déíTem huma fa-

tia de paõ , e hum púcaro de
agua , único regalo com que fe

deípedio da vida , ou viatico

myíteriofo , com que ( como ou-

tro Elias) começou a caminhar

até o monte da eternidade, por-

que dahi a breves horas eípirou

placidamente. Era por Novem-
bro de 1702.

CAPITULO XXXIII.

Da Madre Sor Luiza de Deos y

filha dos Condes de Vimiofo , e

da Cafa de Santa Catharina de

Sena de Évora,

NAõ podemos negar a efta

Cafa de Santa Catharina Mq/leiro

de Sena ( entre todas asdaPro- jf ^f'^^
vincia ) a eltimavel gloria de nadeSe^
fer o berço, em que íe criarão nade

aquelles grandes efpiritos, com -E^^^^*

que começou a refpirar a vida

afpera , e obfervante do Mof-
teiro do Sacramento. Na Cafa
de Santa Catharina de Sena fe

eníayaraò as virtudes heróicas

,

com que aquclle Ceo da terra

começou a animar racionaes Eí-

treilas, ornato com que fc au-

6torizou o firmamento Domini-
cano. Naquelia tocha fe accert-

deraõ eítas luzes; daquelle jar-

Bbb ii dim
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dim fe tranfplantaraõ eítas flo- e outro extremo reciproca a de-

res ; daquella concha fe tirarão pendência, porque íe o Orien-

eftas margaritas ; edaquelle mar te refpeita ao Zenith para ver

correrão eftes rios a fecundar a o Sol confummado , o Zenith
terra daquelle Paraifo recoleto; refpeita ao Oriente para o ver

aflím foraó tiradas defta Gafa naícido. AíSm le tempera o glo-

para fuás primeiras povoadoras riofo litigio das duas Gafas
;

as duas irmaas , as Madres Sor porque fe etta deu aquellas fi^

Joanna Bautifta , e Sor Filippa lhas para Fundadoras , aquella

de Jefus, que em feu lugarnos recebeo defta Fundadoras para
daráó aífumpto a mais larga ef- as defempenhar confummadas ,

critura; mas nem aílim paíTare- e Santas. Outra irmaa (que era

mos aqui em íilencio
, que tao a mais velha, e as acompanhou

doutrinadas fahiraò defta Gafa na entrada defta Gafa com o
a ferem Meftras na do Sacra- nome de Sor Maria da Refur-
mento

, que já os achaques amea- reiçaó ) viveo poucos annos defr

çavaô a Madre Sor Joanna Bau- pois de Profefla , mas taó igual

tifta pelas grandes , e afperas com as duas irmaas na vida
^

penitencias, em que fe exerci- que fó a morte a tirou de as

tara desde a idade de Noviça

,

feguir naquella nova , e mais

e Profefla até a de trinta annos, afpera ; deixando memorias fau-

em que paflbu a Fundadora , e dofas do que fe perdeo na fua.

em nada inferior á Madre Sor Sirva-lhe efta breve noticia
(
que

Filippa, que entrando nefta Ga- fe nao defcobrio outra ) para a

fa de doze annos
, ( anticipan- contarem entre as filhas defta

do no gofto , o que defpois ha- Gafa, e defculpe-feme a digref-

via de fer preceito
) primeiro fao, como merecida gloria del-

fervia de aíTombro
, que de ex- la, paflando á que outras filhas

emplo , porque era inimitável lhe continuarão , e feja a pri-

o efpirito , com que abraçava meira a Madre Sor Luiza de Sorhui%ji

penitencias , como a pontuali- Deos. de Deos,

dade de acodir ás obrigaçoens Foy efta Madre filha dos
religiofas. Para fer exemplar Condes de Vimiofo Dom Luiz
nellas

,
(tendo de idade vinte de Portugal, e Dona Joanna de

e cinco annos ) a efcolheraô , e Gaftro e Mendonça , filha dos

a fua irmáa , a Madre SorJoan- Gondes de Bafto ; aquelles dous

na, os Gondes de Vimioíb
,

grandes efpiritos, (pay,emây)
paíFando-as ao feu novo Palácio que pizando titules mageftofos,

recoleto do Sacramento. vaidades
,
pompas , e lifonjas

Naõ me refolvo por certo do Mundo , feito entre ambos
em votar fobre qual feja mayor Santo divorcio, lavrarão a Deos
gloria, fe a defta Gafa, que a Gafa , c a Gondefla para fi fe-

eftas Relií^iofas chamou filhas, pultura , veftindo, comooGon-
fe a da Gafa do Sacramento ,

de , a mortalha Dominicana
,

que as mereceo Fundadoras ? em que mortos para o Mundo

,

começarão a viver para o Geo,
fervindo de confufaò ao íeculo,

Sey que fao mayores , e mais

aílivas as luzes do Sol no Ze-

nith, que no Oriente, mas nem e de exemplar á poftcridade.

por líFo deixa de íer em hum , Do Gonde fica já a noticia no

Lúiij pn-
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primeiro livro ; da Condeíla a

daremos no feguinte na Gafa

do Sacramento. Recolhida nel-

la a CondeíTa 5 ficou DonaLui-
za de idade de onze annos ,

tám bem doutrinados, que abra-

çou com gofto o trocar a liber-

dade pela Claufura defta Gafa

de Santa Catharina de Sena

,

em que fe recolheo com tias ,

que nella tinha , paíTando áef-

pois ao Sacramento , onde eJp-

tava fua mãy , Gafa de que a

tirarão tanto os achaques , co-

mo o pouco gofto de viver em
tanto aperto.

Era Dona Luiza bem incli-

nada , tinha claro entendimen-

to , revolvia os livros de efpi-

rito , nao defconhecendo as ver-

dades delles , mas fem paíTar a
leitura a negociar documentos
para o concerto da vida ; mas
o Geo ,

que ainda em olhos mais

cegos coftuma ferir com os ra-

yos do defengano , aílim illuf-

trou em huma occaíiao os de
Dona Luiza

, que paílando a

inflammarlhe o coração, acabou
ella de reduzir a cinzas os al-

tares
5
que ainda confervava nel-

le aos Ídolos da vaidade. Go-
meçou huma nova vida , a fre-

quentar os Sacramentos, a cul-

tivar as flores do Rofario , com
hum taó fervorofo defvelo, que
em breve começou a colher os

frutos de huma interior fuavi-

dade, que a fufpendia,e arre-

batava como alhea do que até

alli fora. Via-fe logo perfeirui-
j j •

oro,
da de varias tentaçoens

,
pri-

meiros tropeífos dos paíTos bem
encaminhados ; mas pizou-os
com conftancia , adiantando-fe
a guarnecerfe contra cUes na
defenfavel praça da Glaufura
religio{a. Efcolheo efta de San-
ta Catharina de Sena, paraon-
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de fe recolheo triunfante de re-

petidos perigos
5
que lhe buf-

caraô a vida , na terra em hum
defpenhadeiro , no mar em hu-

ma tormenta.

Muitos defvios teve efta en-

trada
,
porque naó prometten-

do a debilidade, a que a tinhaò

reduzido achaques , muita con-

tinuação nos exercícios da vida

que bufcava , intentavao feu

pay, e irmaons, que na de ca-

iada ( em que o melhor do Rey-
no a pertendia ) continuaíFe os

intereífes , e importâncias de

fua Gafa , e nobreza. Defva-

neceo-fe efte primeiro embara-/

ço
,
porque já Dona Luiza ti^

nha aceito Efpofo , que a illuf-

trara para a efcolha , defenga-

nando os parentes , que a nao
podiaõ efperar melhorada. Ti-
nha a entrada outro eftorvo ,

porque eftava refoluta Dona
Luiza em que o thalamo dos
feus defpoforios foíTe a Gafa do
Sacramento, porque já o rigor,

e a afpereza tinhaõ trocado pa-

ra ella as carrancas em nega-

ças. Mas as lupplicas das Re-
ligiofas defta Gafa a hiaò fuf-

pendendo , até que hum fonho
myfteriofo lhe fervio de refolu-

çaó , e confelho. Sonhou huma
noite

, que via , e fe lhe repre-

fentava nefte Mofteiro de San-

ta Catharina , huma bandeira

rota , e eftragada , que tinha a

Imagem de hum Ghrifto cruci-

ficado , e ouvio
,
que lhe di-

ziaõ
, que correíTe por fua con-

ta o concerto. Illuftrava-lelhe

logo o entendimento, e conhe-

cia
,
que o enigma fe havia de

entender por efta Gafa , em
que o feu exemplo , e induftria

havia de reduzir a todo o pon-

to a reforma. Eraô as froux;i-

doens com que cntaó corria, as

que
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que apertavaõ a Dona Luiza vas obrigaçoens para o feu co-

para onde a fuppunha mais vi- nhecimento , mas naô tinha que
gorofa. adiantar no primeiro eítylo de

Acorda alvoroçada , defva- vida
, que continuava ,

porém
nece-fe a fuipenfao , entra no ao paíTo, que era a mais exafta

Moíleiro , toma o habito , e o filha da obfervancia , era ta6

nome de Sor Luiza de Deos, advertida, e acautelada em guar-

porque diflefle o nome , a que dar o thefouro de fua penitente

refoívia a vositade. Teve por vida
', ( como quem conhecia

ConfeíTor o Meftre Frey André os perigofos aíTaltos da vanglo-

de Santo Thomaz , fogeito de ria
)

que a naõ fer huma íer-

grande reputação em letras ,6 va , mulher de bom efpirito ,

virtude. ( no primeiro livro dé
mos delle mais larga noticia )

Ailím fe adiantou Sor Luiza nos

primeiros paflbs
, que começa

( que íempre lhe alTiftio , e de

que ella íe fiou ) naó haveria

delia mais que huma geral no-

ticia de grande Religiofa. Co-
raò aparecer últimos. Laajun- mo tinha tias no Moíleiro, ea
to á carne, fuftento de peixe

;
fua compleição naõ era para re-

habito
,

que fó era mortalha; fiftir a muito trabalho, era pre-

oraçaõ, que parecia vida; e vi- cifo fogir aos olhos
,
que a Ja-

da, que parecia fepultada. Da- mentavaõ attenuada , e come-

va-lhe o Senhor a conhecer as çou a valerfe de indullrias para

fuavidades, interpoladas comas mortificarfe deíempedida. Acha-

fequidoens, alternativa da Pro- va mimofa^ as mantas de efta-

vidência , com que regala , e ex- menha , que tinha por cama
,

perimenta os feus mimofos, e efcondia-lhe debaixo humas ta-

domeílicos. Aífim lhe permit- boas , e dormia nellas. Tirou-

tia a anticipada noticia de ai- lhe efte regalo a vigilância das

gumas coufas, para feu alivio, tias ; appellou para a induílria

e focego. Detinha-fe huma noi- de ter huma cortiça na cella

te orando no Coro
,
quando íen- para aíTento , fobre ella tomava

tio hum grande eftrondo , le- poucas horas de defcanço, def-

guio-fe a elle huma fuipenfao, velando-fe para a oração , ou
e filencio

,
que rompeo huma leitura dos livros piedoíos. Nel-

voz clara , e Sentida , entoando les eftava meítra , levando com
a primeira Liçaó do Oilicio dos feu confelho , e praticas as Re-
Defuntos. Entendeo logo, que ligiofas moças ao exercicio de
aquelle por quem fe dizia , ef- ler , e orar , com tanto íjoíto

tava em defcanço ; e foube def-

pois, que naquelle dia falecera

feu irmaõ Dom Fernando de
Portugal , e deu a Deos graças

pelo que entendera do bem de

fua alma. Succedeo-lhe o mef-

mo na morte de feu tio Dom
Nuno Alvares de Portugal

,

hum dos Governadores deíla Co-
roa por Caftella.

Já ProfeíFa , entrou em no-

feu , como aproveitamento del-

ias. Adiantava-fe a todas em
huma abrazada caridade ; delia

nafciaõ aquellas advertências de
naõ faber ter nada , que naõ me-
IhoraíTe no emprego da efmola.

A cdla pobre , mas as raaons

fempre cheas do que lhe davaõ
os parentes, paíTando-o ás dos
pobres. .

Nem ao bocado
, que

Ihepunhao diante, perdoava,

e com
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e com a dlíUmulaçaô de achaca- que fe cingia ; mas teílemunha-

da , lograva os doas lanços do va logo aquelia violência huma
jejum, e da efmola. viva inâammaçao no rofto. Af-

'. Aos jejuns da Conftituiçaò lim fogia com elle ás Religio-

ajuntava muitos oitavarios de fas , ou recorria aos feus acha-

paó , eagua, oíFerecidos á Nof- quês ,
para lhe diífimularem o

^ fa Senhora, e a. Santa Cathari- legrcdo. Naô o fabiaó guardar

na de Sena. No Coro perpe- as paredes da cella , onde o fan-

tua , no no£lurno mais goítofa, gue frefco defcobria o rigor da

com o alivio de ficar nelle era difciplina , e ao mefmo tempo
oração , até que a recolhia o andava efta nas maons de Sor

receyo de a apanharem defvela- Luiza , e os inílrumentos de a

da. Nas funçoens de fervir era diílimular nas da ferva. Nada
a primeira , e tao fofrega do bailava para fatisfazer-lhe a fe-

trabalho da Sacriftia
,
que íem- de de merecer

,
penetrada do

pre a que o tinha por obriga- conceito do pouco
,
que era , e

çao, a achava companheira. Tu- defejava veríe pizada , e debai-

do achava pouco (gaitando mui- xo dos pés da mais vil creatu-

to ) para o culto do Sacramen- ra , que nunca o feria tanto co-

to. Sufpirava pela Pátria , de mo ella. Vingava efte defejo

que ellq, he penhor , e com hum como podia. Em certos dias

taó vivo defejo , que ao ver ef- mandava á ferva
,
que aquentaf-

pirar alguma Religioía , dizia fe agua; recolhia-fe com ella na
com fanta inveja, e faudofa an- cella, punha-fede joelhos a feus

Heu mi- cia: Jd ejld perto de Deosl Co- pés,,e lavando-lhos , lhos bei-
hi, quia nio íe fuípirara com o Profeta, java

; ( naõ valendo nenhuma

^mtaT^^ que fe lhe alargava o defterro refiftencia .) deu a ferva em os

prolon- da vida, hofpeda , e peregrina trazer limpos; naô o confentio
gatus eft. na Babylonia da terra. Aífim Sor Luiza , affligio-fe, impor-

fufpirava Sor Luiza pela liber- tunou-a , convenceo-a ; mais

dade da Pátria ! Aífim envejava perfuafivo banho eraõ as la-

a felicidade das que deixavaô o grimas , naô lhe faltou na imi-

defterro da vida! Era a lua hu- taçaô , nem o vencer refiílen-

ma continuada anciã , naô fó cias
;
grand-e difcipula de feu

dos lucros de fua alma, maspa- Efpofo , tudo foube deíempe-

ra* todas os appetecia , fem ter nhar , naõ bailava lavar os pés,

mayor confolaçaõ
, que a noti^ naô baftava dobrar os joelos

,

cia de que fe apuravaó em ob- também havia de inclinar com
fervancia efte, ou aquelle Con- rogos.

vento da Província , ou filho, Efcutavaô-na as Religiofas

ou filha delia. Com o mefmo como Oráculo; as experiências

gofto inquiria , eeíciítava os au- de fua vida lhe tinhaô concilia-

gmcntos da Chriftandade. Tan- do efte refpeito. Fizeraô repa-

ta era a caridade com queadef- ro nas feguranças com que anti-

velava o próximo! Tanto o Z€- cipadamente dizia algumas cou-

lo de ver a Deos venerado! fas, que o fucceflb moftrava def-

Ifto lhe pedia inceíTavelmen- pois verdadeiras ; e advertindo-

-t©', offerecendo-ihe quotidianos lhe que aífim fuccedia como
martyrius em ciliçios afperos de cila dilTera , metia n pratica a

galan-;
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galantaria, valendo-íe de hum dade na boca, que muitos tem-

claro , e agudo entendimento pos lhe durou nella , como na

de qiie a dotou o Ceo. Teve reprefentaçaô toda a vida.

elle verdadeiramente o foro de Fallou-fe em fundação de
prenda na deíeftimaçaó, e def- Religiofas do habito na Índia,

cuido, com que fe tratarão ai- e na Metropoli de Goa. Mo-
gumas obras, em queomoftrou via, e fomentava a pratica Frey

a j^adre Sor Luiza , efcritas André Rangel, Religiofo Do-
em verfo , e taõ piedofas, co- minico devida exemplar; (que
mo profundas : e naó podendo defpois foy Bifpo da China , e

a fua modeftia, e diligencia fe- também nos autorizará efta ef-

pultallas ( porque defpois de critura ) propoz a empreza á

íua morte foraõ viílas ) naó fi- Madre Sor Luiza, reconhecida

cou delias mais que efta memo- por elle por Meftra da refór-

ria, que fó ferve de fe conhe- ma , levando duas columnas

cer a perda. grandes para avultar o edifício

PaíFados alguns annos , e delia em fua virtude , e quali-

lembrada a Madre Sor Lniza de dade. Naõ foy neceíTario per-

hum concerto
, que fizera com fuadilla; voluntariamente íe fa-

as Religioías deíla Cafa, e do crificou logo aos perigos dajor-

myfteriofo fonho
, que a obri- nada, e arrifcadas experiências

gara a ficar nella
,
por fc con- de naó experimentado clima ,

feguir de todo o ponto a fua tendo de cafa os feus achaques,

reforma, fez com que vieífe a que com menos caufa fabem fer

Madre Sor Filippa íua irmaa algozes ; mas naó teve eíFeito.

da Cafa do Sacramento , a íer Sentio-o ella baldado; e muito

Prioreza nefta , e ficando ella mais que o tiveíTe a vontade

Mefttra de Noviças , fe vio em das Religiofas
,
pondo-a no lu-

breve tempo como o confegui- gar de Prelada , que aceitou

,

raõ ambas. Pagava-lhe Deos o defpois de larga reliftencia , en-

zclo , e defvelo de continuar tendendo que era vontade de

aquellas melhoras , com algu- Deos. Confimou-a a obediência,

mas illuftraçoens , e favores
,

fogeitou-fe emmudecida, c ex-

de que feus Confeífores foraó ercitou o cargo como quem o
teílemunhas , e que ella ( ain- aceitara timorata,

da que fempre duvidofa ) apon- Nada obrava fem a direc-

ta no livro
,

que por obcdien- çaõ de feus Confeífores. Era-o

cia efcreveo de fua vida. agora o Meítre Frey Fernando

Reprefentava-felhc a Senho- Soeiro , deílro em matérias de

rá com o Menino Jefus nos bra- efpirito ; e como o que tinha

ços, vifta , a que fe fufpendia do feu tanto conhecimento, lhe

com amoroíos coUoquios. Vio, mandou
, que efcreveíTe a íua

ou reprcfentou-lelhe huma vez, vida , entendendo o que fe po-

que o Menino tomava o fagra- dia grangear com o exemplar

do peito da May ;
pedio-lhe delia. Rcfiílio Sor Luiza , e

que repartiífe com ella daqucl- defpois de larga bataria, ebem
le neóiar deliciofo ; e a May arrezodas cfcufas

, que eícutava

piedofa lho permittio , ficando rebatidas, e baldadas, veyo em
Sor Luiza com huma tal íuavi- hum concerto

,
q^ue ella efcre-

veria

,
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Veria , mas com a claufula de

fazer patentes todos os dcfman-

chos de fiia vida ; aceitou o
ConfeíTor o contrato , como "

quem íabia os poucos
,
que fe

podiaò apontar nelia. Guarda-
fe o livro no Mofteiro , com a

veneração
,
que fe deve á Aur

ílora , e ve-íe bem nelle , como
em hum efpelho , a profunda

humildade , com que íe vinga de

li mefma , apoucando o que lhe

podia fervir de gloria , e am-
pliando o que íó fervia para

confuíao fua, mas em hum tal

eílylo , com huma accommoda-
çaô tao genuina de lugares da
Efcritura , com que au£loriza

alguns da Hiftoria
,

que ao

mellior voto , mayor efpirito lhe

governava a penria.

Triunfarão finalmente de fua

vida ( taõ débil , como conti-

nuamente ameaçada da morte )

as penitencias , e os achaques

,

fendo taõ cruel o que a poz
nefte ultimo defmayô , que fó

para lhe provar o lofrimento

,

parece que nao foy logo execu-

tivo. Nelle teve a Madre Sor
Luiza o leu purgatório , fem
que defmentiíTe a fua conformi-

dade o mais leve gemido. O
único alivio , a que recorria

,

era a oração , e a Gommunhaó,
que com grande anciã frequen-

tava. Apertou o mal , chamou
o Confeífor , revellida de alvo-

roços, e confeífou-fe fem efcru-

pulos. Parece
, que já lhe va-

liao os privilégios do eterno lo-

cego
5
que íe lhe avilinhava

,
pa-

ra a naõ inquietar o mayor mar-

tyrio
, que teve toda fua vida.

A grande pena , com que fe acha-

va , era haver de acaballa lem
receber oViatico, porque tinha

Jançado huma poílema , e con-

tinuavaô os vómitos; mas para-
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raõ , e recebeu o
;
porém torna-

rão logo
,
para que fe viíTe ,

que fó tinhao parado para aquel-

le eíFeito. Choravaó as Religio-

las a fua perda , confolava-as ella

com os olhos na fua ventura
j

aílím fe defpedio de todas , e

paíTou a logralla em o primei-

ro de Abril de 1641.

Bem poderamos alargar a

mais a penna , a nao attender^

mos
, que a relação individual

dos íucceífos nao comprehende
mais que os precifos ,

porque

os mais vulgares caufaõ faítio,

e os muy exquiíltos perdem o

credito. Mas naó deixaremos de

apontar brevemente alguns ca-

fos
5 ( que para iífo guardamos

juntos ) que fe attribuirao á

Madre Sor Luiza como prodi-

giofos. Tinha a feu cargo a Sa*

criftia , e advertio-lhe a ferven^

te delia
, que eftavaõ os candie-

ros' do Coro defprovidos de
azeite, fem que o houveífe nas

vafilhas , em que fe guardava
;

eraó precifos para as Matinas

,

affligia-fe a fervente com o del-

engano , porque tudo achava

vaiio. Chega Sor Luiza a repe-

tir a melma diligencia , eis-que

acha providos os candieiros, e
com tal azeite

,
que em trcz

noites íe fervio o Coro com o
mefmo. Achava-fe huma Reli-

giofa gravemente moleftada , e

atemorizava-fe com o ameaço
de huma grande doença. Pro-

poz a fua deíconfolaçaó á Ma-
dre Sor Luiza

, ( era enta6 Prio*

reza ) que lhe refpondeo : Nao
receeis

;
que nao haveis de adoe-

cer
y
porque fois na Cpmmunidade

muy precifa : e quando naõ ^ mau-

dar-voshey por obediência, Riofe
a Religiola, e tornou a Prela-

da : Pois jd que vos rides , et^

vos mando que naÕ adoeçais, Foy
Ccc cou-
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,

coufa advertida , e admirada, 6lar de feus virginaes peitos )

x^iie no tnefmo inftante fe achou pede-lhe, que a alivie; cis-que

-a Religiofa fem moleftia , fâa
,

e robufta. Contava-o defpois

com conFufaó própria, e vene-

ração da Prelada. Traz-nos efte

íe lhe repreíenta no mefmo inf-

tante
, que no foberano regaço

da mefma Senhora cncofta a ca-

beça , defapparecendo a dor taô

caio á memoria, pela fua extra- de improvifo
, que com todo o

vagancia, os prodigios do nof- defembaraço íe levanta, e vay
ío Thaumaturgo de Valença S. para o Coro. AíTim foy a Ma-
Vicente Fcrrer , em quem tal- dre SorLuiza mimofa da Senho-

ra; mas tal foy fua vida., que

aflim mereceo fer mimofa.

CAPITULO xxxiv.

Das Madres Sor Catharina do

Evangelijla , Sor Ltúza da Co-

Imnna , Sor Barbara da Trin-

dade , Sor Felícia da Purifica-

ção ^ Sor Maria dos Anjos] e

da Irmãa Converfa Sor Amhro-

Jia de Santo Agojlinho
, filhas

da mefma Cafa de Santa Ca-

tharina,

HE fem duvida
,
que fendo

efta Cafa hum dos fecun^

dos feminarios de virtude deíla

Província , como a que em to-

affligida , com a promeíTa
,
que dos os tempos deu os grandes

fem duvida fe negoceou com efpiritos, com que fe plantou.

vez entrava a virtude ( a nof-

fo voto ) defconhecida , com a

capa da foberania ,% arrogân-

cia. Mas mais próprio vem pa-

ra efte lugar o império de Chrif-

to na febre da fogra de S. Pe-
dro , onde o preceito foube fer

medicina inftantanea , e' robufta

convalecença.

Via-fe outra Religiofa per-

seguida de huma tentação; pa-

recia-lhe frouxa toda íua rcíif-

tencia ; recorre a Sor Luiza ,

propoem-lhe o aperto , e confli-

£lo em que fe acha ,
pedelhe,

que lhe alcance de Deos a conf-

tancia , de que neceílita. Com-
padece-le a boa Prelada

, ( que
também então o era ) confola a

Deos na oraçaó a noite íeguin-

te, porque nella fe achou a Re-
ligiofa reftituida ao antigo fo^

cego de fua confciencia. Na6
permittia o Senhor , que o va-

limento
,
que com elle tinha Sor

e augmentou a reforma nos feus

Moíleiros , bem fica provado

qual feria a que das portas a

dentro fe obfervava , e quantas

as profeíToras delia. Mas o pou*

CO reparo , naó culpável , mas
Luiza, íerviífe íó ás moleftias fanto , com que a virtude cof-

alheyas, quiz também, que lhe tuma olhar para os feus progref-

valeíle nas próprias. Senrio-fe fos , fem duvida nos lepultoil

hum dia com huma rigorofa dor muitos , talvez fem attender

de cabeça ,
que nem podia le- qiie tanto nos roubava de exem-

vantalla; naô fentia tanto a mo- pios. Aílim nao fera muito o

leftia , como o embaraço para que diífermos de algumas Rc-
naó aíliftir no Coro, e mais Jigiofas , naõ fendo pouco o con*

funçoens do Mofteiro. Pede á íeguirmos efta breve noticia del"^

fua Senhora , ( era a que trazia las. Seja a primeira da Madre ^^^ Ç^
continuamente no peníàmcnto , Sor Catharina Evangelifta, em ^^y^n^g

defde que lhe permittio o ne- quem foy taõ abrazada a devo- ufia.

**

çaõ



Livro fegundo
çao com o Senhor Sacramenta-

do , Como ih do Altar ( como
a Ifaias ) lho tirara o Serafim

em braza , e lho depofitara na

boca. Taes erao , adorando , ou
recebendo elte Senhor , os ar*

dores de fua alma ! Cahia efte

extremolò aíFeílo fobre huma
grande obfervancia , e reforma

de vida; em toda ella augmen-
táva o que tinha de tença com
o trabalho , e induftria , ven-

dendo ainda o fuftento quoti-

diano
j
para empregar no orna-

to , decência , e aceyo do Al-

tar do Santiílimo ; deulhe orna-

mentos precioíos , e lavroulhe

huma Cuftodia
, que he a me-

lhor peíTa que tem a Gafa.. A
primeira vez

, que fe expoz o
Senhor nella, adorando-o, dif-

fe com íegurança : Já/ey^ que

vc Senhor me ha de dar no . Ceo

hmia Cafa ,
pois eu agora lha,

dey na terra : e ha de fer fervi"

do , que em huma Quinta Feira

de Endoenças pajfe eu a isiver

nella,

Succedeo aflim defpoís de

largos annos
;
porque em huma

Quinta Feira Mayor , ao tem-
po, que fe expunha o Senhor
no Sepulchro

,
paíTou efta Madre

aadorallo no verdadeiro, thro-

no. Aílím fe trouxe o feu cor-

po para o Coro debaixo , em
que efteve as vinte e quatro ho-

ras em que o Senhor fe vene-

rou expofto , com alTombro, e

confolaçaó de toda a Cafa
, que

tantas vezes lhe efcutara o que
agora via. Nao foy congruên-
cia de menos felicidade hum fo-

nho 5 em que na mefma noite

fe vio
, que caminhava a Com-

munidade das Religiofas com
hábitos candidiílimos , e velas

^

feguindo-as debaixo de rico Pal-

lio huma , que levava nas raaons
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huma peífa de ouro preciofa.

Parece , que quem teve o fo-

nho , merfíceo a intelligencia

delle,e entendeo-fe, que a que

hia debaixo do Pallio , era a

Madre Sor Catharina, e a pef-

fa de ouro a Cuftodia ; mas naó

conftou nunca
,
que a peíToa do

fonho foífe fervente, ou Reli-

giofa ; conheceo-fe íim a bon-

dade do Senhor taô agradecido,

por taó pouco , e a ventura de

fua ferva , em lhe reftituir o

que lhe tinha dado.

Da Madre Sor Luiza da Co- sorUdzc
lumna ficou a memoria de hum daColunu

zelo ardente da Religião , e na»

obfervancia. Foy fua vida exem-

plar delia. Nada de mais con-

folaçaó , e gofto feu , que ver

a Communidade compofta , e

modefta. Occupada em Meítra
das Noviças

, parece
, que po-

voou a Cafa antes de Santas

,

que de difcipulas. DevotiíTima

de feu Efpofo crucificado
, pre-

gava o véo com trez alfinetes

(em lembrança de trez cravos)

reprehendendo as que via con-

certar o toucado com muitos.

Veremos logo cafo raro
,

que
nos naó faça ter efta pondera-

ção em pouco. Cançada Sor

Luiza de annos , e cortada de
penitencias , pafiTou a receber o
premio delias. Conjeílurou-fe

aífim ^ porque abrindo-fe def-

pois de largos tempos a fua co-

va , íuccedeo o que fe fe abrira
,

ou efpalhara o ;mais fino , e

preciofo aroma ; achou-fe a fua

caveira feca, mas com o véo in-

teiro, e pregado com os trez

alfinetes
j
permittiado o Senhor

( em cuja Providencia fe nao

perde nem hum cabello da ca-

beça do Jufto ) que fe confer- Cíapiííus

vaíTem na de Sor Luiza os tef- ^1^1%
temunhos daquelle facrificio

, pcribic.

Ccc ii fem
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Sor Bar-
bara da

Trinda-
de.

lein duvida entre as creaturas

araliado em pouco.

Siga-le a efta Madre zelo-

fa ) outra com igual extremo

caritativa. Fóy ella a Madre
Sor Barbara da Trindade, que

com humás compaíEvas , e pie-

dofas entranhas era o remédio,

e confolaçaõ das Religiofas ne-

da com huma morte taó foce*

gadâ , como quem tanto de an-

tes a conhecera.

Naõ foy menos fervorofa a

caridade da Madre Sor Felícia

da Purificação
, porque o mef-^

mo cuidado , e o mefmo defve-

lo com que a Madre Sor Bar-
bara fe havia corn a pobreza ^

Sor VelU
cia da

Purifica^

çaã.

céífitâdas. Quanto tinha, egran- era o com que eíla Madre buf-

geava , naõ tardava mais em
chegar ás maons da pobreza

,

quê o que fe detmha em nao
chegar a fua. Tinha huma ir-

mãa Religiofa na mefma Cafa

,

e fem duvida, quenefte mefmo
emprego fua difcipula. ( fó ef-

ta noticia nos fícou delJa ) To-
do o empenho era

,
qual mais

havia de difpender com os po- palavra fua era huma faifca, que
bres , acautelando-fe huma de fe iatroduzia no coração a fer

outra; aífim fuccedia, queche- labareda. Do grande commer-
gando muitas vezes a horas do cio ,' que tinha com Deos por
fuftento , fe achavaõ ambas fem meyo da oraçaÔ , fe feguia o re-

elle , e affim paflTavaó o dia fem tiro de todo o humano ; e fem

cava, e fe unia a Deos. Todo
o feu emprego era enílnar efte

amor ás creaturas , fegundo a-

quella anciã , com que o mef-

mo Senhor o queria atear nas

almas. Muitos annos foy Mef-
tra de Noviças, mas naô íóef-

tas, mas quem quer que falla-

va com ella , fentia , que cada

haver entre ellas mais queixa

,

que o querer tello dado primei-

ro cada huma. No Coro era

continua
,
gaitando nelle a me-

lhor parte da noite. Obíervan-

duvida feriaõ eíFeitos daquelle

commercio a fegurança , com
que anticipadamente dizia al-

gumas coufas ,
que defpois fe

viaõ pontualmente fuccedidas.

te das fuás leys , ajuntava a el- Aífim foy tida por mulher fan-

las outras voluntárias , e naõ fe

contentando com o jejum de fe-

te mezes , íe decretou muitos

de paõ , e agua , que obfervou

toda fua vida. Entrada em an-

nos , e confumida delles , lhe

deu hum rigorofo accidente
;

convalecida dellc 4 entendeo «

ta, e confirmou a fua morte a

opinião, que fe tinha delia.

Foy também grande a que
deixou neiU Cafa a Madre Sor

Maria dos Anjos
,
pelos dous

extremos grandes de pobre, e

penitente. A pobreza extrema

fe lhe via na cella , e no trato

Sor Ma*
ria dos

Anjos^

que era avifo
;

preparou logo da peíToa ; a penitencia fe lhe

a fua mortalha , e pedio os Sa- via , e vio em todas as acçoens de
cramentos com admiração das fua vida. No ufo de eftamenha

que a viao fem indicios de lhe jimto á carne, ajuntava ofuilen-

• ferem neceífarios ; mas houve* to de peixe, e jejum continuo,

raó de ceder á efficacia, econí- Difciplinasafperas, e repetidas^

tancia de feus rogos. Defpe- â oraçaô a toda a hora. Deites

dio-fe das Religiofas , e pedin- penofos exercícios, ajudados de
do dahi a pouco, que lhe tocaf- hum continuado cilicio, defcan-

fera as taboas
,
paífou [dejfta vi- çâVa no chaó

,
porque cm toda



,.^nf^f 'Livro fegundo
fiiá :Vida nao conheceo outra

cama. Frequentava os Sacra-

mentos y fuípirando aquelle Di-
vino fuftento, com inteníiílimos

defejos , e recebendo-o com
igiiaes alvoroços. Tinha huma
voz cheya , e fermoía , e via-

felhe o gofto com que no Goro
a empregava. Era delira na pin-

tura ; levava-lhe efte exercicio

alguma hora livre , encarnando

humas Imagens , e copiando ou-

tras , achando-a muitas vezes

elcvavada nellas. Tiverao muitas

a voto de confummadas , exa-

minando-as os mais peritos da
arte , acompanhando o voto com
o aflbmbro. A decência , e aceyo
do culto Divino em o feu ma-
^yor t-eparo , devendo-fe a mayor
perfeição delle á fua induílria

,

trabalho , e engenho.

Devotiflima das Chagas de

Chrifto , defejava tellas eftam-

padas em feu coração. Abraza-

va-fe em ardores Seráficos, e

compaílivos , como o Serafim

humano , Francifco , e a Serafi*

ca Catharina de Sena
, quando

merecerail ao mefmo Senhor o
favor cítupendo de fazer delles

ellampas de feu corpo chagado;
e parece

, que confcguio fimi-

Ihante favor , naó como elles o
lograrão , mas como ella o de-

fejara
, porque infiammando-fe-

lhe hum peito, que efteve a vo-

tos de cortado , levou nelle cin-

co golpes , de que lhe ficarão

abertas cinco penetrantes feri-

das ; e íendo as dores as que
fe podem imaginar , nem íe quer
hum gemido lhe devia o fenti-

mento, como o que entendia,

que feria defperdiçar o thefou-

ro
, que o Ceo fiara da fua conf-

tancia; ou feria género de in-

gratidão
, queixarfe de fe ver

mimofa cora o que fempre fuf-
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pirara , e de que ainda fe ccht

felfava indigna. Deíle achaque

fe lhe originou a morte, imi*

tando a do Cifne
;
porque j rece-

bidos os Sacramentos , com fua:

vidade cantou Hymnos do Ef-

pirito Santo , com huma voz taò

fermofa , e defembaraçada , co-

mo fe fe lhe trocarão as anciãs

em harmoniaSé Efpirou dahi a

poucas horas.

Au£lorizemos também as no-

ticias defta Gafa com huma taõ

venturofa filha delia
,
que já o

feu nome fe anticipou celebre,

e conhecido por hum milagre j

que nella obrou a Senhora do
Rofario, ( como fe lê na ter-

ceira Parte da Hiftoria defta

Provincia ( chamava- fe enraó

Maria da Coroa , era fervente

da Gommunidade , occupaçaó ^

que defempjenhou taò cuidado-
fa , que obrigando as Religio-
fas , e muito mais com o eíly-

lo de huma vida reformada , lhe

dera6 o habito de Irmãa Gon-
yeffa , e fe chamou Sor Ambror-

fia de Santo Agoftinho.. Goma
obrigação crefceo o defvelo ; íí?^^

<iom elle bufcava a Deos ; com
elle fervia a Gommunidade ;

com elle acudia aos pobres. Era
inculpável 'fua vida , toda ella

huma anciã de ver a Deos ve-

nerado : afiím empregou huma
herança

,
que teve , em peífas

preciofas para ornato, e decên-

cia do culto Divino. Tinha
grande devoção com Santo Agof-
tinho , feftejava o feu dia com
o difpendio do que adquiria com
o feu trabalho. Cortada delles„

e do rigor de huma penitente

vida
,
parece

,
que lhe ôhtici-

pou o Ceo a noticia de que
fe lhe checava o fim delia. Pe-

dio
, que lhe chamafiem o Con-

feíTor y achava-fe doente. , mas
de
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Na Madre Sor Margarida

de S. Miguel avultou mais a ca-

ridade , com que os mais dos
dias ficava íem reçao, por fuf-

tentar hum pobre. Era incan-

Sor Antó-

nia de S.

Sor Mar'
garida de

S. Mi-
gueli Sor

Maria
Michaela
de Jcfíis,

de queixa taó ligeira ,
que fe

lhe naó defirio á íupplica. Inf-

lou fegunda , infrou terceira

Vez , dizendo ,
que já nao havia

tempo para efperas. Deu-felhe

credito , recebeo os Sacramen- çavel no zelo de ellender a de-

tos , t como fe refpirara com voçaô do Rofario
,
para o que

hum novo defcanço
,
pedio

,
os comprava , e repartia. Sufpi-

que lhe trouxeífem a Imagem pirava por ver em feu coraça6

de Santo Agoftinho, lembran- as vehemencias do amor de
do-lhe

,
que para lhe aílillir na- Deos

,
que elle permittio a al-

quella hora , o fervira toda a vi- guns Juftos , que com ellas fo-

da ; e ajudando o Officio da raó tidos por loucos ; anciã ,

agonia , como fe defconhecera que exprimia com lagrimas
,
po-

as da morte , efpirou plácida- derofas a confeguir o quedefe-
mente. j^va, porque muitos tempos pa-

Mas coroem-fe as memorias^ deceo delirios, tratada com dei-

naõ íó deita Cafa, mas das mais eílimaçoens , e defprezos. Ref-
Religiofas defta Provinda com tituida a feu inteiro juizo, fe

o pouco
,
que nos veyo á noti- lhe avifinhou a morte de hum

cia de trcz filhas defte Moítei- achaque no peito. Acabando de
ro

, que o ennobreceraõ com cemmungar hum dia, diíFeaal-

fuas vidas , com Teus exemplos, gumas Religiofas : Daqui a oito

€ finalmente com o depoíito de dias reprefentarey eu nejie Coro

feus corpos : foraõ ellas a Ma- outro papel miiy differente. E fa-

dre Sor Antónia de Santo Tho- hindo delle , batendo com o bor-

maz , a Madre Sor Margarida da6 em huma campa, repetio:

de S. Miguel , e a Madre Sor Daqui a oito dias entrarey nejia

Michaela de Jefus. Foy a Ma- Caja» Dalli palTou á cella da
dre Sor Antónia de Santo Tho- Prelada, a pedir-lhe aquella co-

maz muy penitente , allim tra- va , entendendo todas as Reli-

'zia fempre o corpo cuberto de giofas, que outra vez delirava;

chagas , de cortado aílim de ef- mas paíTados os oito dias , fe

treitos cilicios , como de rigo- cumprio o que diíFera.

Parece
,
que permittio o Ceo

o mefmo favor á Madre Sor Ma-
ria Michaela , conhecendo a ho-

em que havia de paífar ara

fas difciplinas. O grande zelo

de confervar a reforma , como
do augmento da Caía , a poz
trez vezes no lugar de Priore-

%2l- Parece
,

que mereceo ao lograr o premio de fua refor-

Ceo anticipada a noticia de fua mada vida , e que eíTe favor foy

morte, porque dando-Ihe huma nella como herança, porque fua

febre ligeira, fe defpedio logo mãy Dona Michaela de Almei-
de algumas Religiofas de con- da já tinha falecido com demoní^

fiança , e preparou o que per- traçoens de merecer .© meímo
tencia á mortalha. Recebeo os corihecimento, contando as ho-

Sacramentos , e acabou de hum ras , e pedindo a vela na ulti-

parocifmo , ficando-lhe o fem- ma , em que acabou com gran-

blante compoílO| e bem aífom- des moítras de contrita. Nau
brado» foy menos o que fe vio era Sor

Ma-

I



Sor At-

donça da

Magda-
íena.

Livro fegundo
Maria Michaela fua filha

, que
(derpois de hiima continuada , e

eítreita obfervancia , cahindo

em huma longa doença , foraó

taes os termos delia
,
que hum

dia fe entendeo que acabava^

e com tanta preíTa
, que naõ po-

deriao Sacramentalla; e lamen-

tando-o huma tia. fua
,
que lhe

àíliftia, lhe diíTe Sor Maria com
muita íegurança : Minha tia , naõ

fe afjiija
;

que eu heide morrer

eom iodos os Sacramentos. Foy
aílim

,
que logo deu lugar a

doença ; e tocando-fe as taboas

para fe ajuntar >a Communida-
de para o Oificio da agonia

,

diíTé que fe naõ inquietaíTem
,

que ella nao havia de morrer
naquelle dia , fenaó dahi a dous,
que era o de quinta feira ; nef-

te paliou com tanto foccgodef-

ta vida , como fe também co-

nhecera o premio, que a efpe-

rava.

Recopilaremos agora a no-

ticia de algumas filhas deita Ga-
fa 5

que neftos últimos annos

teftemunharaõ a obfervancia del-

ia. Foy huma delias ( em que

a illuíire família dos Mafcare-

nhas contou mais huma gloria,

mais hum exemplar a Domini-
cana ) a Madre Sor Aldonça da

Magdalena
,
que aconfelhada do

feu nome , elcolheo a melhor

parte de huma oração continua,

colloquio fagrado , de que fahia

com o rofto acendido , e com
mais cxceíTo

,
quando commu-

nicava a feu Efpofo Sacramen-

tado , a que fempre fazia a fef-

ta, aíliftindo-lhe com tantos jú-

bilos , como diípendios, em que
entrava também o da mortifica-

ção
, prohibindo-fe todo o fuf-

tento , e até o refrigério da fe-

de , por todo o tempo -em que
o Senhor eftava manifeJfto.
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Taó extremoía com o Filho,

como o naõ feria com a May
,

bufcando-a para delicias do feu

efpirito, entre as flores do feu

Rofario, de que era taó devot

ta
, que corria por feu difpenf-'

dio , e cuidado o tellos prom*
ptos ( como le ufa na Ordem )

os primeiros Domingos. Leva-

da da fympatia deitas myíterio-

fas Rofas , tomou por Advoga-
da a mais fragrante , que flore-

ceo no Jardim da Ordem, ex-

perimentando a Santa Rofa de

Lima por fua continua Prote-

ctora. Moítrou a Santa, que o

era , e melhor na fua ultima

doença , ( de que faleceo entre*

vada )
porque muitas vezes dif-

fe com fingeleza : Oiie eflava

miiy obrigada a humafermofa Ley'

giiinha , ( que ella naÕ conhecia )
que achava fempre dfua cabeceia

ra»

Chegou a ultima hora
, que

a achou abraçada com hum Cru-
cifixo , a que ajli , como em to-

da a doença , , repetio taó dif*

cretos , como 'fervorofos collo-

quios , e entre elles lhe entre-

gou o efpirito , com a felicida-

de ultima de encontrar naquel-

la fagrada morte viva as ef-

peranças de paflar a viver def-

pois de morta. Pode-o colhgir

a piedade Catholica , vendo-fe

á hora ( que ;era nocturna ) e

íobre a parte da Enfermaria

,

em que faleceo , dous arcos Ce-
leítes , feítivos feguros de que
o confli6to fe lhe trocava em
triunfo.

Similhante teítemunho au-

torizou a morte da Madre Sor Scr Ca-

Catharina da Cruz, porque na tharina

noite, em que faleceo, fe vio fo- '^^ i^rux-

brc a Enfermaria ( na parte em
que efpirara ) hum luzido Co-
meta

, que íbbre as experiên-

cias
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cias da fevera obfervancia , e de joelhos com admiração de
pureza de fua vida , pareceo todas, entre copiofas lagrimas,

lhe indicava a eterna. e contritas jaculatórias , entre-

Se naõ línguas do Ceo, fo- gou a alma a feu fagrado Efpo-
rao efpiritGs delle os que pro- fo, naquella penitente, eadmi-
•teftarao naô menos gloriofa a ravel forma , em que o grande

Sor Ma ^^^^^ ^^ Madre Maria da Na- Pay dos pobres S. João de Deos

ria da
' tividade

,
que eftando enferma, lha entregara. •

^>

í<lativi' e viíítada huma madrugada , de Outra Ifabel , de nao menos
dada» fua irmãa ( na mefma Cafa portentofa morte , fe leguio á

Religiofa ) lhe diíTe que logo que acabamos de admirar. Foy
a paíraífem para a Enfermaria, efta a Madre Sor Ifabel de Chrif- Sorljahel

porque certamente morria; que to; e tanto defte Senhor Sacra- ^^ ^^if-

aílim lho tinha fegurado aquel- mentado, que em fua vida, e

la noite o fen Anjo da guarda, fua morte fenaôviraô mais que
Succedeo aílim em breves dias, extremos, com que o fervio co-

por mais que fe naô julgou mor- mo efcrava, e com que o com-
tal a doença até a ultima hora. municou como pura. No Coro
Mas a grande reputação , em que lhe alliftia , ficando nelle del-

eitava a enferma , fez eíperar a pois que a Communidade o dei-

todas , e finalmente ver o que xava ; e occupada fempre em
diífera. taõ fervorofos adtos de amor,

O mefmo conhecimento da que talvez fem o poder diifimu-

íua ultima hora
(
que fó a favo- lar a fua cautela, fe lhe perce-

\ res do Geo fe participa ) teve biao no rofto reflexos do Sol,

a Madre Sor Ifabel de S. Jo- que tinha communicado.

áeSjO' ^^P^ 1
que perfeguida de conti- Naófe admirou menos a an-

fcpL nuos achaques^' e- tendo-os por cia com que o fizera em toda

menos feveros algozes da vida, fua vida, no ultimo efpirito del-

Ihe fez parciaes os rigores de la
;
porque levantada de impro-

huma afpera penitencia, que a vifo fobre acama, em queago-
pezar de fua grande cautela

,
nizava , pedio ás Religiofas

efcrevia nos pavimentos, e pa- que a viaó admiradas, que lhe

redes do Mofteiro a feveridade pozeíFem huma toalha , porque

da difciplina. Alguns dias an- eílava no ar o Santiflímo, que
tes que falecelTe ( fem haver queria receber. Aífim efteve al-

accidente , que indicaíTe fua gum tempo fufpenfa , com de-

morte ) entrou a diípor tudo o raonílraçoens de que o fazia

,

que para aquella hora he preci- e logo entoando o ?> Deumlaii-

fo. Praticou com ConfeiTores, damus ^ e os Hymnos do Sacra-

e feus Prelados todos feus ef- mento , lhe entregou placida-

crupulos ; e confcguido ( como mente o efpirito , ficando na

fegurava ) o ultimo focego de cella huma repentina , e celef-

fua confciencia , e cahmdo logo tial fragrância , como teftemu-

enferma , fe começou -a enten- nho da aífiftencia , e da entre-

der o para que fe prevenira
;

ga.

chegado o ultimo termo da doen- Sem duvida que as Reli-

ça, e entrando na final agonia, giofas deíla Cafa fe deviaõ re-

íe levantou no leito ^ e pofta conhecer efpeciaes difcipulas da

Sabe-
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,
pois como convida-

das para a eterna felicidade , ti-

veraò por mais bemquifto o dia

da morte. AíEm o temos vií-

to nas que neíla recopilaçao

temos approvado , e como o con.

firmaremos agora com Sor Bri-

tes Baiitiíla de S. Jofeph, ob-

iervante fevera das obrigaçoens

da Regra , e da Cafa ; occupa-

va engenhofa o pouco tempo

,

que lhe reftava , em vellir , e

ornar as Imagens dos Santos

,

que havia no Mofteiro
,
pedin-

do a cada hum foíTe leu Advo-
gado , ainda que a paga era ex-

ceíliva ; e parece que entendia

que os Santos lhe aceitavao o
contrato, pelo cuidado com que
continuava oexercicio, e a ale-

gria com que a achava o mais
cuílofo , por ferem para Deos
eítimaveis as oífertas dos ale-

gres.

Para ella o foy tanto o ulti-

mo dia de fua vida ( que a fua

irmáa fegurou cahindo enfer-

ma ) que vendo que lamenta-

va que lha roubaíle a morte
em vinte e oito annos de ida-

de , lhe diíTe : Qjie fe conformaf-

fe com a vontade Divina
\
que el-

la hia gozar dafitaprefença, Re-
cebeo os Sacramentos , e efpi-

rou com tal focego
, que fe naò

duvidou do que diíTera , vendo
que no roíto fe lhe trocou o
horror da morte em huma rara

fermofura, que fó podia fer re-

flexo das luzes da Bemaventu-
rança.

Eftas as noticias delia Ca-
ía, e as do Mofteiro defta Pro-

vincia
, que pode deíenterrar

a noífa diligencia, ou naó fou-

bc íepultar de todo o tempo

,

que fem duvida foy depoíitario

pouco fiel de mais avultada ma-
téria , qiic nos roubou a ella ef-
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critura. Mas nem aíílm tira o
motivo a bem advertida refle-

xão
,
que fe pode fazer de que

em hum Reyno taõ pequeno

,

e em taõ pouco efpaço de an-

nos , como os de pouco mais

de oitenta , floreceííem tantos ^

e taõ abalizados efpiritos em
virtude , naõ reduzmdo aqui a

numero o grande de Religioías

de vida perfeita
,
que perderão

aqui lugar, por lhes faltar cafo

mayor , ou notabilidade gran-

de
,
que as fingularizaíTe , achan-

do-nos fem ambição de alargar

efcrituras, antes para fazer vo-

lume 5
que para dar noticias.

CAPITULO XXXV.

Fundação do Mojieiro de Nojfa Se^^

nhora da Oliva ^ do lugar

do Tojal,

HE fem dnvída , em q.^ a,
^^^^,,.^,

Província eíta a elta Ca- deN.S,
la , o admittilla a fazer o nume- de Oliva,

ro com as que íe fundarão , e
vivem debaixo do feu governo,

porque foy íempre nella gran-

de a anciã de naõ refpirar ou-

tro , ainda que por coufas
,
que:

defpois apontaremos , naõ tivef-.

fe effeito. Foy fundada a Cafa^

debaixo da Res"ra , e Conftitui^

çoens Dominicanas. De Mof-í.

teiro da Ordem fe tirarão luas-

Fundadoras: vivem asReiigio-

fas com os mefmos ritos , e cer>

rcmonias na reza , o meímo me-,

thodo de governo -lia Gafa ,fein;

lhe faltar mais que o exercicioT

da obediência aos Prelados, inir

poílibil idade a que antes abra-:

çou odeíengano, que oconfen-

timento* O que luppoilo
,

ge-^

nero de ingratidão , e defco-'

nhccimento leria o faltarmos

com o feu lugar a humas Irmaas,,

Ddd que
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4fue recofíhccendo por May a na, governando o Bilpado
,
por

cfta Província , entraõ juftamen-

te em parnlhas nas memorias

delia. Tenhaô pois aqui a da

fua fundação , com aquellas no-

ticias , a que perdoou o tempo,

naõ deixando em algumas, ain-

da que menos principaes , de
lhe pagar o foro.

Fica o lugar do Tojal no
Bifpado, e Comarca de Vifeu,
como centro , e meyo delle

,

naõ inferior a nenhum dos da

leu falecimento , occupaçaõ
y

que também teve no Bifpado
de Lamego ; foy finalmente no-

meado Bifpo da China , Mi-
tra, que recufou, como deíli-

nado á ventura de íe lhe trocar

em coroa pela grande obra ,

que o Ceo fiou de fua diligen-

cia.

Era Feliciano de Oliva abaf*

tado de bens da fortuna , que
lhe grangeara o leu merecimen-

Beira, affim em pureza de ares, to. ( nao fendo pouco o poder
terra fadia , e frutuolá , regada havellos com grangearia ) Re-
de boas aguas , bons , e copio- conhecia o que a maó de Deos
fos mantimentos, como todo o andara com elle larga, quiz por-

bom commodo para a vida hu- lhe nas maons o que acabava

mana, e commercio delia, co- de íahir delias, como quemen-
mo lugar

, que fica na eftrada tendia
,

que íe aquelle era o
Real, para muitos doReyno, thefouro , fó nelle fe logravao

e vifinhança do de Calíella. com feguro. Entrou em penfa-

Nefte lugar vivia pelos annos mentos de auílorizar a fua Pa-

de 1630. o Doutor Feliciano tria com hum Mofteiro , que
de Oliva e Soufa

, que alli naf- povoado de Religiofas , foflem

cera. Seus pays Feliciano de fuás continuas mercieiras. Dif-

Oliva , e Catharina de Soufa , corria , que era a Beira efteril

naturaes do mefmo lugar
,
pef- de fimilhantes Cafas , e haven-

foâf de muita eftimaçaó , nao do nella muita gente nobre

,

fójior mimo fos dos bens da for- era grande o difpendio, gran-

tuna ( Ídolo , a que todos do- de o trabalho, de dar o eítado

braó o joelho ) mas por honra- fanto da Glaufura a fuás filhas,

do nafcimento
, gente fingela , fentenceando-fe ellas ao defter-

e fanta, protedlora, edifpenfei- ro de fua Pátria , e os pays ao

ra da pobreza. Foy o Doutor de fua vifta. Achava-fe elle com
Feliciano de Oliva, peíToabem irmãas ,• e fobrinbas , que fó

conhecida , naõ fó nos limites aquelle eftado abracariaó com
do feu Bifpado , mas em todos gofto. A refoluçaõ deftas chã-

os do Reyno , occupando com mana outras ; o commodo da

fatisfaçaõ muitos lugares no Ec- vifinhança chamaria a nobreza,

clefiaftico. De poucos annos foy Tantas conveniências naõ pe-

Vigario Geral em Coimbra, diaõ confultas , antes preíía
,

TJniverfidade em que íe gradua- que atalhaíTc contingências. Re-
ra. Foy Provifor em Braga folveo-1'e a procurar as licenças;

no tempo do Arcebifpo Dom confeguio logo a do Ordina-

Frey Aleixo de Menezes ; em rio, dada por Dom Bernardi-

Vileu, em tempo do Bifpo Dom no de Sena, Biípo deVifeu,

tíFrey Joaó de Portugal , e no paflada aos vinte e fcte de Ju-

tempo deDom Bernardino de Se- lho de 1^32. Dcípois. íe confe-

guio



Livro fegimdo
bjtf -" guio a de ElRey Filippe IV.

de Caftella , e III. que então

; governava efta Coroa : e fem

duvida pareceo milagrofa
,
por-

que metendo Feliciano de Oli-

va a petição na maõ delRey ^

lhe deferio , dizendo : Antes vos

farey Bifpo ,
qtte permittir^oos o

que pedis. Ao que o Doutor lhe

refpondeo confiado , e affouto :

Senhor , de nada defconfio ^
porque

fey ,
que o coração dos Reys eftd

na maõ de Deos. Foy cafo con-

fideravel
,
que fem mais diligen-

cia lhe mandou EIRey ao ou-

tro dia palTar o Alvará , aflína-

do por íha maô em Madrid

,

aos 15'. de Mayo de 1638.

Superadas citas diíEculdades,

a que muitos davaó o nome de
impoííiveis, entrou o Fundador
enr novos cuidados na efcolha

do íitio. Tinha já ^decretado,

que a Cafa feria 'confagrada á

May de Deos
, ( a que o leva^

va íingular ternura ) com o ti-

tulo de Oliva , e que as Reli^

giofas foíTem da Ordem de S.

Domingos , Patriarcha de fua

devoção , fomentada com a fa-

miliaridade de ter dous irmaons

na Religião , o Prefentado Fr.

Paulo de Soufa , e Fr. Joaô de
Oliva. Como lhe naó occupava

o penfamento mais que o idear

aquella fagrada fabrica , até nas

horas do defcanço lhe defalo-

cegava o penfamento. 'Repre-

fentou-íèlhe huma noite
, que

junto do leito, em que defcan-

çava , hia paíTando hum mance-

bo , na reprefentaçao de idade

de trinta e trcz annos ; o afpe-

£lo fermofo , e feiudo, o cabei-

lo cobnndo-lhe as coílas , largo,

caílanho , e ondeado ; veftia hu-

ma túnica ronxa , e levava da
maõ huma mulher mayot y af-

íim na idade , como na corpii-
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lencia ; veftia de branco ^ e hia-

fe movendo com o corpo incli-

nado. Precedia , e adiantava-íe

aos dous , com igual paíTo , e

movimento , huma menina de
peregrina belleza , os cabellos

louros , foltos , e cubertos de
hum fino volante j veftia huma
túnica vermelha , e fobraçava

hum manto verde ; na idade rè-

prefentava treze para quatorze

annos. Alvoroçou-fe o Funda-
dor com a vifta , entendendo que

o mancebo era Chrifto , a mu-
lher anciãa a Igreja , a menina

a Virgem Maria ; e diíFe á Se-

nhora : Pois como
, foberana Em-

peratriz ! E ajjlm vos ides
, fem

me dizeres adonde fois fervida ^

que fe lavre a voJJTa Cafa ? Entaõ
chegou a Senhora a humajanel-
la, apontando para aparte, em
que fe havia de levantar a Igre-

ja j ficando ao meímo inftante

a mulher inclinada em forma,
é eftatura direita. Defappare-
ceo a vifaô , acordando o Fun-
dador com alvoroço , e grande
confolaçaõ de efpirito.

Agora foy o fervor , e o
defafocego ; ajunta materiaes

para a obra , conduz oíficiaes,

que poíTaõ dcfempenhalla ; de-

creta o dia para fe lançar a pri-

meira pedra , que foy aos 6. de
Abril de 1633. Concorreo todo
o Povo , aífim do lugar , como
dos vifinhos , fez a ccremonia
o irmaó do Fundador , o Pre-

fentado Frey Paulo de Soufa
,

com a celebridade
, que pedia

a função , clerefia de toda aquel-

la Comarca, cProciíTaó fcftiva.

Começarão logo a crefcer as pa-

redes fagradas nos mefmos ali-

ceífes das cafas do Fundador,
recolhido em outras

,
que la-

vrou para largar as fuás , e cor-

rendo iguaes o difpendio, e o
Ddd ii cui-
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cuidado, fe vio brevemente aca- tas vezes a atormentava.- Era a

bado, e em ^flia perfeição o Mof- Senhora a verdadeira Arcado
teiro. Ornou-fe a Igreja , col- Teftamento , e nao havia de fi-

locou-fe nella a Imagem da Se- car menos beneficiada a caiado

nhora da Oliva
,
que chegada feii devoto, em que íe recolhe-

de Coimbra ( onde foy feita, ra ,
que a d€ Gbededon, em

por mandado do Prefentado Fr. que efteve huma figura fua. Af-
Faulo de Souía , entaó Reytor fim fe eftendeo o titulo , e de-

no Gollegio de Santo Thomaz) voçaô da Senhora pelos Povos
alegrou novamente o Povo

,
vifinhos , divuJgando-íe o que

com os prodígios, que fe tinhaó temos efcrito, confirmado pelo

experimentado no caminho. Di- mefmo Fundador, que ao abrir

remos o mais. celebre. o caixão, em que vinha afagra-

Conduzia o Padre Fr. Pau- da Imagem , difle com alvoro-

lo a fagrada Imagem de Coim- ço , acompanhado de piedofas

bra para o Tojal
, quando no lagrimas ,

que aquelle era o af-

inais deíerto , e defamparado do peílo , aqueila a fermofura , que

Benedicít

Dominu5
Obede-
don , 8c

omnem
domum
ejus

propter

Arcam
Dei. 2.

Reg. 6,

II. 12.

caminho fe levantou huma riso-

rofa, e medonha tempeílade de
relâmpagos , trovoens , agua

,

e pedra
, que no meyo da eílra-

da naÕ tinha mais reparo, que
a paciência. Mas, cafo raro !

que o duvidarão os' meímos ,

fe lhe reprefentara no fonho.

Deviafe-lhe ao bom Padre todo

o credito , affiançado na larga

experiência de fua virtuofa vi-

da. Chegou finalmente a ver

com feus. olhos o único gofl:o^

que efperava nçlla
;
porque che-

que o eftavao experimentando, gando o Breve .Apoftolico de

que nem no caixão em que vi- Urbano VIII. paflado aos 27.

nha a Senhora , nem nas pef- de Mayo de 1640. que com to-

foas , que lhe faziaò compa- da a efpecialidade fallava na dif-

nhia , cahia pinga de agua, co- pofiçaô , e iHafa ,
(e hoje fe

mo- fe Uie moílrara o Geo
^
que guarda no Cartório delia ) tra-

naõ chegavaô as tempeftades ás zidas , e chamadas pelo meímo
yifinhanças daquelle íris fobera- Breve do Mofteiro de Corpus
no, que íerenou a primeira do ChriíH do Porto, duasReligio-

Univerfo ; 'ou que nao podiaõ fas para Fundadoras , a Madre
deixar de ceifar as aguas

,
por Sor Águeda da Graça para Prio-

mais que cahiífem a dilúvios
, reza perpetua, e a Madre Sor

perdoando aos que fe acolherão Juliana de S. Bernardo para

ás protecçoens da Arca, quan- perpetua Subprioreza , eMeftra

do fe recolheo nella a fagrada de Noviças , fe fez a folemnc

Pomba cora o ramo de Oliva. entrada no Mofteiro aos 8. de

Já em cafa do Fundador a Setembro de 1640. acompanhan-

Imagem , continuou os prodi- do as Fundadoras trez irmáas

,

gios, tirando a huma irmaafua e féis fobrinhas do Fundador ,

de improvifo humas cruéis do- que logo principiarão feu novi-

res
,
que a tinhaó fem focego; ciado. Celebrou- fe a entrada

porque chegando eíta a beijar- com a mayor pompa , e luzi-

Jhe os pés, nao fó fe achou lo- mento
,
que permittia a terra,

go com todo, mas nunca mais e difpenfava a liberalidade do

íentio aqueila moleítia
,
que mui- Fundador^ c o gofto inexplica-

-lixi- v-el

,
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vél, qne com as vozes das la- aílím foy crefcendo com os do-

grimas teílemunhava que de tes de muita nobreza
, que cor-

exce,âlvo Ifie ua^'^çabja -rw^^pev-f^-rço a,povoar a Cafa
, quq ficou .

to. Ãcompanhavao-no os coí^a- com fufficiénte fuílentaçao pára

çoens dos alEíten tes, vendo for- mulheres '^çqtiè antes vinhaó fo-

tunada , e gloriofa fua Pátria gindo de regalos
, que a bufcallos

na pfoteççaõ daquejla pa;ci%a em parte onde d^viaô fer deff

Pomba, que. era ;huiiimyíl^'ip- conhecidos. ,
, .;

í(? ramo de Oliveiffa: lhe (eg^-, Mas paíTando ao principal

fav:^^.a;s: promeiTas de Mãy ;cíe- da Igreja , he de grandeza pro-»

miférieordia. Paflado o anno.^ po;rcionada ao corpo doMoíteii
prõfeíTaraò as.Noviças .confórn ro, Capella mor alta , e defa-

me-^as GonftitutiçoenSj è Regr^ fogada , com feu retabolo dou-

do Patriarcha S. Domingos ,- éi rado j repartido em columnas ,

com a direcção /de Jiumas, eou- que daõ lugar ás peanhas, em
trás , continuou a Cafa emveQ: que defçançaó as Imagens. No
turofa: obíervancia;, com exem- ^Ito fiea a da Senhora com huni

plo^ e edificação do Povo
,
gof- ramo de Oliveira na. maó ; ficar

to^r, -e gloria do Fundadoç dn lhe ao lado direito o Patriarcha

Moíleiro. S. Dquiingos , ao. efquerdo San-

ta, Cathayina :de Sena. Corre
CAPITULO XXXVL mais inferior huma moldura, ou

frizo ,. que fica fobre o Sacrário,

l)e algztmas partkiãaridades defia no meyo eftá a Imagem de huni

Cafa\, e das Madres Sor Ague- MeninP.Jefus ,, dando a mao
da da Graça , Sor Juliana de direita a S. Joaó Bautifta , e fi-

»y. Bernardo j Sor Catharina de cando-Ihe á efquerda Santa Mar
S.Jofeph^ e outras

,
que com ria Magdalena , Santos de par-

hom nome falecerão nella, ticular devoção do Fundador.
Fica fuftentando o Sacrário- 9

SUppoíla a fundação do Mof- ultimo frizo
,
que termina o rer

teiro, e entrada nelle , nu- tabolo , e na parte do Evange-

mero de Rei igiofas, e continua- lho fe vem o Doutor Santo

çaô de obfervancia delias, refta Thomaz de Aqumo, nadaEpilr

a noticia aífim do material da tola S. Feliciano. Acompanhaõ
Cafa, como da Religião obfer- o arco da Capella mor dous Al-

vada nella. Qiianto ao material, tares com retabolos dourados
;

tem o Mofteiro a largueza , e occupao-lhc os meyos , de hu-

capacidade para recolher o nu- ma, e outra parte, as Imagens

mero de trinta e trez Religiofas da Senhora do Rofario , e de

do Coro
,
que foy o que veyo Chrifto crucificado; o mais cor-

taxado no Breve Apoftolico, e po da Igreja coberto de viftofo

fete, que defpois fe accrefcen- azulejo; fobre o portal de fórá

tarao por particular indulto, fc Icm abertas em huma pedra
Naó baítavaô as poucas rendas, humas letras, que dizem:
que o Fundador deixou , com
íer toda fua fazenda , mas at-

tenuada , e confumida com os

gaftos daquelia fabrica
,
porém

t)edU
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Dedicado d Senhora da Oliva ^ aos 6. dias do mez de

Abril de 1633»

Na6 fe vê qtie em parte algu-

ma , ou fora , ou dentro na Igre-

ja deixaíTe o Fundador os íi-

gnaes de vangloria , em que to-

dos coftumaõ perpetuar os pré-

mios da fua liberalidade, e as pof-

teridades do feu nome. Le-fe
o do Fundador fó no lugar , em
que antes pôde fervir de defen-

gano, que de defvanecimento,
como he em huma pedra lifa,

(entalhada no pavimento da Ca-
pella ) que fua humildade efco-

Iheo para fepultura. Efta a pou-
ca porçaó

, qu€ tomou ás Reli-

giofas do tudo
,
que lhes deii

,

contentando-fe com os lufFragios

annuaes da primeira Miífa de

dia de Natal , e as MiíFas do
dia no do Efpirito Santo, e no
da Annunciaçaõ. He o Coro
das Religiofas efpaçoío , affim

o decima, como o de baixo. O
de cima ornado com duas ordens

de cadeiras
,
que o cercão de

material efcolhido , e bem la-

vrado. Deixou o Fundador bem
provida a Sacriitia de ornamen-

tos communs , e ricos , cálices,

e prata para o ferviço dos Al-

tares , e decência do culto Di-

vino ,
qne no cuidado das Re-

ligiofas fe perpetua com augmen-
to , e aceyo.

Qiianco ao efpiritual da Ca-

já começou nella a correr a ob-

fervancia com todo o rigor , e

inteireza das Conftituiçoens , e

Regra, no peixe, na laa junto

á carne, no jejum de fete me-

zes , e nas mais aiifteridades , e

exercicios penitentes ; mas en-

trarão enfermidades grandes
,

que fe perpetuarão em acha-

quei. Houve de afrouxar o ri-

gor
, ( admittindo difpenfaço-

ens )
por attender á debilidade

das que nao viviriaó com elle

;

mas foy raayor o numero das

que fem pavor abraçarão com
inteireza a reforma

, que dura até

o prefente , com grande repu-

tação da Cafa. Entenderão ,

que para a direcção delia lhe

era precifa a fogeiçaõ ao Pre-

lado da Ordem. Repetirão a

fupplica com incançavel diligen-

cia. Era pelos annos de 1641.

em que o Meftre Frey Álvaro
de Caftro governava efta Pro-

víncia ; naó confta
, que no con-

celho delia fe fizeíFe a propof-

ta , mas praticava-fe a conheci-

da razaó da efcufa : porque fup-

pofto nao ter a Ordem Con-
ventos nem naquelle Bifpado,

nem nos viíinhos ^ era precifo

o inconveniente de fer feu Vi*
gario hum Prelado abfoluto

,

porque naó era fácil aos Pro-

vinciaes emprenderem jornada

taó cuftofa fó para a viíita de
huma Cafa; c fem poífibilidade

para ella , fora imprudência a-

ceitar o cargo, para nao exer-

citar o governo. Meteo com
tudo o Meftre Frey Álvaro o
Mofteiro na Provincia

, quanto
aos fuífragios , no Capitulo en-

tre meyo
,
que celebrou na Ba-

talha. Foy feu primeiro Prela-

do o Fundador
,

por fua mor-
te paíTou o governo a D. Dio-
go de Andrada Leitão, Dead
de Lamego ; finalmente ao Or-
dinário do Bifpado de Viíèu y

que
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Graça,

«qiíe agora o governava.

Eítas as noticias mais indi-

vidiiacs, que fe poderão colher

de huma Cafa
,
que fora da Pro-

víncia ; eíteve fempre longo do
fcu commercio , e muito mais

a íingeleza de fuás povoadoras,

de cuidarem em guardar memo-
rias para aíFumpto de ílmilhan-

tes efcrituras. Mas naõ fendo

muitos os annos de fua funda-

ção, valeo muito o teftemunho,

e lembrança de peíToas vivas
,

para que a Beira , aílím como
nos devioit a cafa , nos nao fe-

puItaíFe também as glorias del-

ia. Seja a primeira do que to-

SorJguí', ca á Madre Sor Águeda daGra-
da da ça , fua primeira Prelada , e

Fundadora. Para eftas occupa-
çoens veyo eila Madre do Mof-
teiro de Corpus Chrifti do Por-

to ,
pedida pelo Fundador

, que
com maduro conhecimento fa-

bia pezar o grande coração
,

que devia; animar o corpo de
huma fundação nova

,
que co-

meçava a refpirar na vida da
obíervanciaj. e fem duvida, que
as noticias

, que tinha da Ma-
dre Sor Águeda , o empenha-
rão na fua efcolha. Mo^ftrou-o

defpois bem a experiência , e

vigilância , com que naquella

Cafa plantou , e fomentou a re-

forma.

Continuava-a na aífíftencia

do Coro, ainda fora das horas

do Oííício Divino. Melhor ,

que na fua cella , a bufcavaõ

naquelle lugar, como mais cer-

to. Entendia
,
que a oraçaÔ era

alma da vida religiofa ; e pro-

punha ás Noviças para eníinoo

ícu exemplo. Na Quarefma naõ
fc contentava com a contempla-:

çaõ nas horas vagas do dia
;

muitas noites inteiras ficava no
Coro , onde encoílada a huma
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cadeira tomava pouco defcan-

ço. Tinha dom de lagrimas
;

corriaó eftas mais copioías , len-

do a Paixão de Chrifto , devoção
de todos os dias. Acompanha-
va o Senhor no que podia, ena6
era menos rigorofo o golpe da
difciplina no corpo , que o da

laftima no coração. Nelle hof-

pedava os pobres a fua carida-

de; e nao fó lhes remediava a

fome, mas a defnudez : e fe a

diílribuiçaô do fuftento a dei-

xou muitas vezes fem reçaõ, a

de veílidos a deixou muitas fem
abrigo. Tudo para elles lhe pa-

recia pouco , tudo para fi efcu-

fado; aífim trazia fempre enca-

deadas as virtudes
,

porque o
difpendio da efmola lhe fazia

guardar o jejum com mais ef-

treiteza. A caridade de repar-

tir dos feus veftidos a fazia

padecer na inclemência dos tem-
pos. A entranhavel , que tinha

com as fubditas
, paíTava a con-

tinuo defafocego com as enfer-

mas. Já entrada em annos , con-

tando muitas difcipulas de feus

fantos exercícios, alegre, e fa-

tisfeita de ver a obfervancia

com dilatadas raizes naquella

pequena porçaó da terra ( que
o Ceo tinha trocado de Tojal

emjardim ) entendeo que eraõ

acabados feus dias , e era cha-

mada para a paga daquella fan-»

ta cultura. Mandou tocar a Ca»
pitulo, e junta a Communida-
de no Coro , cheyos os olhos

de lagrimas faudofas , lhe diífe

fimilhantes palavras: Filhas ^fe-

gunda 'uez geradas no meu cora-

ção , naõ ejlranheis que ejle vos

falle agora nas vozes mudas àef*

tas lagrimas
,
porque nenhumas

arrczoaó melhor , defpidas. Efta

he a ultima vez, que vos cbamoi

e vos faliarey jtmtas ,
porque nem
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Leftulus

nofter

fioridus ;

ligna do-

momm
cedrina :

laquearia

no fira cy-

preffina.

C»nt. I.

{f0,-çançado dos meus annos pode-

rá tardar a morte , nem jd a frou-

ccidao da minha vda merece acom-

panhar o fervor da vojfa. . Agora
começa ella

,
quando acaba a mi-

nha : e quizera eu reproduzirme

em todas
^
para ter a gloria , nao

de me ver imitada , mas excedida.

Eu como imperfeita , cançada^ e

jd caduca , naõfiz mais que moj-

trar-vos com o dedo o caminho
;

Wx como vigorofas y e robujias ^jd
"hides pizando nelle os efpinhos dos

rigores y e os tropeços das difi-

culdades. EJla Cafàj ou efle Cor-

po da ohjervanciã
,
que começou a

refpirar com o meu pouco efpiri-

to
5 já vay vivendo com o vojfo :

i^e^e naõ vos cance o alento
^ que

defmayará todo efie Corpo. O vof-

fo exemplo ha de fer a vida das

/jue vem a reformalla ; e como
çrefceráo para o trabalho as que

fe naõ alimentarem bem no berço ?

Grande gloria he a de fer primei-

ras , mas comprada com a penfaõ

de fer jufttficadas ; as que vao

diante , aucíoriza-as o cargo , mas
devem abrir o caminho ; e quanto

mais o facilitarem ^ fera mayor o

numero das fequazes a que fe a-

diantem. Aefirada^ quepizais^he

nova , a importância he deixalla

hem trilhada
\ fe a pizares com-

confiancia , e fem receyos , logo fe
lhe atreveráõ os pés mimo[às. Pa-
ra, nada vos convido , em que naÕ
haja trabalho *. mas bem fabeis
que os que mais exercitaÔ a tole-

rância
, faÕ os que lavrao mais de

preffd a coroa. Efta pouca terra

,

em que o Efpofo Divino qiiiz ter

ofeu horto y duas vezes ftchado
^

Jabey que primeiro ha de fer hor-

to regado com Jangue ,
que avul-

tar em Tabor coroado de luzes. O
thalamo do Efpofo ,

que a alma

pura vio cuberto de flores , foy na

Cafa ornada de cyprejle
^ fymbólo

da morte.. No retiro das mortifi"

caçoens , e das afperezas fe acha o

Efpofo defcançado entre delicias
5

e quem fora taõ ditofa !

Aqui lhe prenderão os folii-

ços a voz , e tomada de hum
defmayo, cahio nos braços das

Religiofas
, que acompanhando

as fuás lagrimas ^ choravaò a

perda como fubditas , e o deí-

amparo como filhas. Recolhe-
raÕ-na á cella , onde aíTalrada de
huma febre aguda , chegou bre-

vemente o feu ultimo dia
,
que

diíTera , e efperava. Recebeo
com paz de efpirito os Sacra-

njentos ; e com o Rofario da

Senhora nas maons repetia os

feus Hymnos ; desfalecendo-lhe

a voz
,

pedio a's Religiofas ,

que lhos cantaífem j e entre eíla

fuave melodia efpirou , como fe

adormecera , efcutando-a. Foy
digno de reparo o que le vio,
levando o corpo para o Coro

;

porque , naó havendo na terra
,

nem nas viílnhanças delia quem
criaíTe , nem ainda viíFe Pom-
bas , appareceo huma a'quelle

inftante na Igreja , e fahindo

delia j entrou por huma janel-

la em o- Coro, e pofta em lítio

viíinhò ás Religiofas , fem ef-

panto, ou eftranheza delias, af-

liftio ao Officio , reparando al-

gumas, que aorecolhcrfe o cor-

po na fepultura, voara, e cor-

rera o Dormitório , e fazendo

hum gyro fobrc a cella da de-

funta , defappareccra. Naõ a-

juizamos o que feria , mas naõ
impugnamos o que podia fer.

O que podemos dizer he que
a vida da Madre Sor Águeda
podia favorecer, qualquer piedo-

fa conjectura.

Naõ deu menos créditos á

Cafa a fegunda Fundadora, e

Subprioreza perpetua, a Madre
Sor
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SorJuUa-

Sor Juliana de S. Bernardo. O verno da fua
,
porvir obedecer

fiadeS. defvelo de cníinar as Noviças, na de Deos , reduzindo-fe ao

Bernar- q zelo de as confervar doutri- cftado de menina , e á igualda-
^^' nadas , lhe confiimio a vida

,
de corn as filhas , Noviça como

porque amante da perfeição
, ellas; mas com o conhecimento

aíllm no que tocava ao Oificio de qne aílím era a pequenhez

Divino , como ás occupaçoens valida na Cafa de Deos
,
que

do Mofteiro , andava fempre ( como elle eníinara ) era a prin-

fem defcanço ; aílim era efpe- cipal induílria para entrar nella.
j^jamini

'

lho para a obfervancia , e arri- Deu principio a nova vida, ven- ficut par-

mo para a Cala. Era intcnfa do-fe no berço da obfervancia, vu!i,non

fua caridade com as doentes , mas taõ adiantada nos exercios
ÍJJ'^';^

'^i^

e com os pobres. Rara fua de- delia
j que contando perto de ccslorú.

voçaò com a Paixão de Chriflo

,

feíTenta annos , era a primeira Matth.

em que contemplava laílima- que apparecia nas obrigaçòens i8. 7.

da, e compaílivaj aqui encami- da Cafa. Ufava eftamenha jun-

nhava os exercicios de fua con- to á carne. A fua cama huma
tinua" penitencia. Cançada de taboa, cuberta de huma manta

annos , e trabalhos , fufpirava groíTa , e afpera. Aqui tomava
pelo defcanço de huns , e pre- pouco defcanço, naõ fó dos tra-

mio de outros. Cahio de doen- balhos do dia, e oração da noi-

ça leve , mas apontou logo o te, mas de difciplina larga , e

dia de fua morte. Succedeo af- rigorofa , com huma cadea de
ílm , recebidos os Sacramentos, ferro , á imitação de noíTo Pa-

porque naó fó no dia, mas na triarcha.

hora, que primeiro diírera,pe- Cingia-fe continuamente de

dio, que IheleíTem a Paixaõ do afperos cilicios. Obfervava com
Senhor , e ( com os íentidos eftreiteza os jejuns da Confti-

eíperros até o ultimo efpirito) tuiçaõ, no que reftava do anno
enternccendo-fe de ouvilla , ef- trez dias na femana ; nem aíTím

pirou ,
permittindo em premio perdoava ao limitado da reça6,

de fua devoção o Ceo
,
que fi- porque hum pobre lhe levava

zeíie nella a compaixiió ^ o que fempre a melhor parte. Conta-

fizera no Senhor a impiedaae, tava^xquinze para dezafeis annos

porque de algum modo. fe- lhe neftes exercicios, quando a amea- .

aíTemeihaile na morte. çou a morte, achando-a antes

Naó foy deíTcmelhante adji alvoroçada, que temcrofa. Pe-

Sor Ca. Madre^Sor Gatharina de Olin dio os Sacramentos , defpedio*

tharina va , huma das' irmijas do Fun- fe das Religiofas
,

pedio per-
de.Oliva. dador, que acompanhou as Fun- dao a todas; e porque lhe dila-

dadoras na entrada , e prin- tavao a Unçaõ , diíTe que lha

cipiou logo o anno de Novi- trouxeíTem ( por mais que os

ça» ^Tivera o eftado de cafada
,

Médicos lhe davao ainda dias

_ de que enviuvou entrada em de vida) porque ella dalli a

annos , ficando com algumas fi- poucas horas eftaria diante de
lhas. Via-as agora recolher na Deos^ dando conta delia. Fez-
Chiufura defta Cafa , que feii fe-lhe õ que pedia ; e tendo O
irmaõ fundara , e chova de hu- nome de Jefus na boca , e en-

ina>Santa envcja , Jargou o go-' tre os braços a fua Imagem cru-

Part. IV. Eee cifica-
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cificada , acabou plácida, evea- Igreja, e hia-fe fechando , e co-

turofamente a vida. brindo a Capella mor, quando
Naõ ficarão particularidades cahindo huma grande pedra do

da de outras Religiofas
,
que mais alto delia , levou hum of-

pódem fa2er numero com as que ficial
, que achou diante , com

temos referido. Forao ellas as tanto impeto , e violência ,
que

Sor Ma- Madres Sor Maria deS. Domin- entenderão que já hia pelo ar

^Domin- S^^' ^^^ Gatharina de Jefus , fem vida ; affim cahio em ter-

gosySor ^or Ifabel da Gloria, Sor Pau- ra; e aos olhos dos que já o ef-

Cathari- la do Prefepio , Sor Jacintha tavaó vendo feito em pedaços

,

y ^^slr'
^^^ Serafins, Sor Gatharina do fe levantou ao mefmo inftante

Ifabel da Evangelifta , eftas duas ultimas, fem ferida , ou lefaõ alguma ,

Gloria, filhas, as primeiras quatro, fo- e começou a bradar ( entre os

f^j^^"
brinhas da Madre Sor Gathari- que concorrerão compadecidos,

fepíõ,
' "^ ^^ Oliva , e de fuás irmãas e admirados ) milagre ! milagrel

Sorjacin- Sor Ifabel do Efpirito Santo, favor que me fez a Senhora da
tha dos e Sor Maria das Ghagas

;
ge- Oliva

^
por quem chamey com vi-

^Sor^cL'^
raçaõ toda Santa, trazida toda va fé em meu coração. Acompa-

tharina P^^^ Fundador á Gafa de Deos, nhavaô as vozes a vifta , e a ex-

do Evan. que naõ folhe quiz dar a Gafa, pcriencia , vendo a altura de
gelijia, mas também os fervos para ella. que cahira , e o eílado em que

Mas fenaó ficarão individua- fe achava.

çoens de fuás vidas , ficou a tra- Igual fucceflb , igual prodi-

. diçaò commua de fua inteira gio fe vio em outro oificial
,

obfervancia, merecedora de mais que trabalhando no Dormitório
dilatada memoria , como de ef- do mefmo Mofteiro

,
que hia

piritos com que começou a avul- em grande altura , e levando

tar a reputação delta Gafa. Mas com outros , em huma padiola,

fe o tempo nos roubou as fuás huma pedra de dezafete palmos
noticias para eíla efcritura, haf- e meyo de comprido, e trez de
te efta advertência para a con- largo , lhe efcapou hum pé, e

jeflura piedofa de que a nao naõ f9 fe precipitou , mas def-

perderiaó no livro da vida. cahindo a pedra , o levou de*

Mas coroemos as memorias baixo. Ghegara5 a levantalla

,

defta Gafa com a mais verda- como fe o fizerao á campa de
deira, e gloriofa coroa delia; huma fepultura , entendendo
com algumas maravilhas, obra- que achavaô aomiferavel naõ fó

das por interceífaõ da Imagem morto, mas delido ; e ao levan-

da Senhora da Oliva, authenti- talla vem que o moço fe le-

cadas pelo Ordmario doBifpa- vanta faõ , e defembaraçado

,

do de Vifeu , como coníla da dizendo que a Senhora da Oli-

fentença de approvaçaõ, que fe va lhe valera; e torna no mef-

guarda no Gartorio do Moftei- mo inftante ao trabalho para

ro; e feja o primeiro prodígio deíenganar os que o viraõ ca-

( deípois dos que neftes dous hir , e o naõ acabavaó de crer.

Capitules temos referido ) por- Ifabel Jorze, natural do mef-

que todos foraõ authenticados mo lugar do Tojal , onde era

pelo mefmo Ordinário, cafada, e taõ pobre, que vivia

Trabalhava-fe na obra da do trabalho de fuás maons
,
que
ago-
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agora naô exercitava ,

por fe

achar com huma nafcida em
hum braço

,
que com grandes

dores naó podia mover. Acompa-
nhou a Imagem da Senhora o dia,

em que a levarão em ProciíTaó

folemne para a fua Cafa. Entrou

na Igreja , deteve-fe rezando , e

lembrando á Senhora com fé

,

e lagrimas aquella fua grande

moleftia, em que naõ fó pade-

cia as dores , mas neceílidades.

Recolheo-fe a cafa , em que lo-

go fe lhe abrio a naícida , e ao

dia feguinte amanheceo , naô fó

com o braço livre delia , mas

nem o minimo íinal onde a tinha.

Maria Teixeira de Sá pade-

cia infoportaveis dores de hum
cancr® incurável ; recorreo á

Senhora , e principioulhe huma
novena. Acabava de rezar , e

untando aquella parte com o

azeite da fua alampada, lhe di-

zia: Senhora^ 'vós o fois da Oli-

va ; nefte azeite eflá a virtude do

"vojfo nome , vós me haveis de fa-

rar com elle. Eis-que ao quarto

dia da novena , eftando rezando

na Capella , fe fentio fem pejo

algum naquella parte, e appli-

cando a maó , e logo a viíta >

fe achou fem dores, nem linal

do que alii lhas caufava. Tef-

temunhava o prodígio toda fua

cafa , e o mefmo Cirurgião
^

que a tinha curado naquelle dia.

Igual mercê fez a Senhora

a Barbara Coelha, que de hum
tumor em hum peito

(
que deí^

pois de muitas curas, veyo á ul-

tima de huma lancetada ) eftava

fèm efperança de vida
\ já lha

contavaõ por inftantes
,
quando

levanta a voz com fé viva , e

pede á Senhora, que lhe valha.

Confa prodigioíá ! que ao mef-

mo tempo rebentando-lhe o tu-

mor ( naó pela lancetada ) íe
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lhe íeguio huma defcarga gran^

de , e mteira faude.

Eftes forao os milagres
,
qud

fe authcnticaraó , fendo infini-

tos os que por toda a Comarca
fe efpalharaó , e efpalhaô cada

dia, fepultados na diftancia dos

lugares , e pouca actividade dos

pobres
,
que ricos de fé , faó o

primeiro emprego dos milagres.

Aílim moftrou , e moílra a Se-

nhora da Oliva , o quanto foy

de agrado feu eíla Cafa ,
pre-

miando o zelo do Fundador, e

daquelles efpiritos, que a buf-

caraó nella , com as mercês
,

com que enriquece a todos ,

fendo a foberana Oliveira
j
que jr^o ante

plantada na Cafa de Deos , fru- ficut oli-

ftifica nos difpendios da mi feri- vafruai-

cordia ; e aílím frudlificará fem- ^^
^"

pre nefta Cafa em vigorofos ef- Dei.

feitos da Regular obfervancia , Pf. 51."

para futuro aífumpto de mais
elegante eícritura.

CAPITULO XXXVII.

Das Irmãas Terceiras da Villade

Giúmaraens , de feu recolhi- írmã^ da

mento , e voluntária Claufura ,
Terceira

e noticia das primeiras
,
que

^^ly^jjf^
com nome , e reputação entra- gos em
rao nella, Guima-

raens»

GRande , e primeira Archi-

tedla a providencia Divi-

na começou a levantar a fabri-

ca do Univerfo dós priricipios

do nada. A do homem , de pou-

co menos , como do pó da ter-

ra ; e de taó ténues fundamen-
tos começarão a engroífar os

corpos mais fermofos
,
que ( dcf-

pois dos Celeftes ) contempla-

rão as creaturas , como he a ar-

chite£lura defte Mííndo peque^'

no, e animado, edaquelle agi-

gantado , e crefcido , naó com
Eee ii me-
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menos alma , que a mefma pro- ranças
, que nos dá eíla expe-

vidência. Naõ feguio efta regu- riencia , feria culpável a omif-

larmente outra forma nas fabri- faô da noticia deita reclufao , e

cas do efpirito , de que fao recolhimento de Guimaraens ,

grandes argumentos as experien- agora pobre, e apoucada Con-
cias , como fe vê na converfaó gregaçao de filhas Terceiras de
do peccador, augmentando-fe , S. Domingos; mas campo, ain-

e crefcendo á grande labareda , da que pequeno
, que a Provi-

a que fe lhe ateou no coração dencia poderá eftender a feara

pequena faifca. Ve-fe o mefmo Dominicana , agora pequeno re-

no principio , e progreíTo das banho ; mas com efperanças filus grex

virtudes; e mais viíivelmente ( deu-as o mefmo Ghrifto ) de
^f^^*^

-^^

nas Gongregaçoens de devotos gozar as abundancias do eterno p^tri ve-

efpiritos 5 avultadas defpois em pafto. ftio ííare»

efquadroens numeroíos , de que Mas a principal razão , que
a Igreja Militante íe vê orna- nos executa a efta noticia , he

a geral
,
que nos obriga a todas

as pertencentes á Familia Do-
minicana neíla Provincia, fen

NoHte tí-

mere pii-

da , e defendida. Mas5 w «awrwix^i^a. xto-cc para o
que vamos a dizer , temos re-

petidos exemplos de cafa , fe

lançarmos os olhos ás Hiftorias do, como he efta Gafa da Or-

defta Provincia , reparando mais dem da Penitencia , inftituida

lingularmente na pequena reclu- por NoíTo Padre S. Domingos,
faõ das Emparadadas ( vulgar- primeiro com o nome da Ordem
mente as Donas da Villa de da Milícia deJefu Ghrifto , com
Santarém ) fomentada do Santo Regra approvada por muitos

Prelado Frey Gil, primeiro pou- Pontifices, como forao Grego-
cas , e pobres mulheres , que rio IX. Honório IV. Joaõ XXII.
convidadas , e convencidas do
exemplo de Elvira Duranda

,

quizerao fechar a porta ao Mun-
do , fepultadas onde lhe naÓ
viífem o rofto , e as naõ achaf-

fe o feu comme rei o.

Aíllm começou aqúella po-

Bonifacio IX. Innocencio VIL
Eugénio III. , e naõ fó le obfer-

va nafta nova Gafa efta Regra
de Penitencia , mas ainda fe

obrigarão as filhas delia a mais

eftreita obfervancia , em que ho-

je vivem , fem afrouxar na pri-

bre Gafa , aquelle pequeno re- meira , circunftancias , que de

batihó, ou para melhor dizer
,

juftiça lhe daõ lugar nefta efcri-

aUim fe femeou em pouco efpa- tura ( defpois das memorias da

ço de terra aquelle pequeno , e Ordem Primeira ) com aquella

defvalido grãodemoftafda, que veneração, que fe deve a huma
veyo defpois a crefcer na dila- Ordem, campo fecundo, de que

tada arvore de heróicas filhas ( como as mais Religioens das

( e as morgadas ) defta Provin- fuás Terceiras ) fe tem colhido

eia , venturofas ramas
, que vio^ tantos frutos defantidade, que

€ admirou morada das Celeftes hoje occupaó os Altares , hon-

aves das virtudes,e carregadas de rao as Provincias , e audlorízaõ

copiofos frutos , fazonados ao ef- as Hiftorias ^ como fe pôde ver

tio de fua ardente caridade , e entre as innumeraveis profeíTo-

colhidos no Paraifo do perpe- ras defta Regra , em huma Bea-

tuo deleite. A' vifta ;das efpe- ta Angela de S. Severino, Im-

ma
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lha Beata Daniela de Benavente

,

mais rica de vontades
,
que de

huma Beata Anna de Camerino, poíTes
;

pouco afliftida das da

huma BeataJoanna de Urbe Ve- terra, como a que fogindo dei-

te ri , huma Beata Helena de Pi- la, naó pode achar outra cor-

lis , e as mais , que deixo por rcípondencia. Mas naô poden-

W

Tenui
eum, nec

di mitra ,

donec h\~

troducá

in domú
matiis

meai , &
in cubicLi-

lum geni-

tricis

meac.

Canc. ^.

do reíiftir ás inftancias das per»-

tendentes , menos fechar os

olhos ás tolerâncias , e firme-

celebres no culto, e reza por

toda a Ordem Dominicana j co-

mo as que no reformado de tan-

tas Províncias fepultarao os no- zas , com que cada dia as dei

mes nas diftancias. Suppofta ef- xavao as oppoliçoens vidtorio-

ta advertência
,
paflemos á no- fas , começou a procurar , e dif-

ticia da Cafa nova.

Corria o anno de 1^80. quan-

do fe achavaó na Villa de Gui-

maraens nova donzellas de ma-
yor efpirito , e refoluçao ,

que
ánnos , forças , e poíTes para a

por os meyos, que o Ceo lhe

hia facilitando nas offertas , e

boas vontades do Povo , movi-

do da larga experiência , e co-

nhecimento das boas mulheres,

que com o exemplar de fua vi-

emprezâ , a que eftendiaõ feus da, tinhao voltado a fios olhos,

defejos , fomentados , e dirigi- e ânimos de toda aquella Có-
dos pelo di£lame , e exemplo do
Padre Frey Sebaftiaó da Madre
de Deos, Religiofo Dominica-
no , peíToa de conhecida obfer-

marca.

Ab rio caminho para o Re-
colhimento , e Glauíura ( que
era o primeiro , a que fe atteri-

Vancia , e fuíEciencia
,
que afllf- dia ) huma cafa , ainda <^ue pe-

tia no Convento, que a Ordem
tem na Villa. Sabia Frey Se-

baftiaõ , como feu ConfeíFor >

íondar as capacidades dàquellás

almas ,
que corriaó a poz o fua

quena , com difpofíçoens para

o que fe intentava ; fervia na
yilla ( donde fe vê ) de Hofpi-

tal de Peregrinos ; fora nos

tempos antigos , em queveyoa
ve cheiro da vocação do Efpo- Ordem paraeftes Reynos , huma
lo, defejando prendello naquel- das pobres cafas delia, mas tao

les amorofos laços , em que a illuftre por infignes habitadores ,

verdadeira efpofa o confeguío, taó fecunda por heróicos filhos
,'

para o naó largar nunca, como que nella foi Prior o Santo Fr.

tendo-o de aíTento na Caía de Pêro Gonçalves , nella lançou

fua May a Religião , no mais o habito a S. Gonçalo Tauma-
retirado, eelcondido delia, co- tnrgo de Entre Douro, e Mi-
mo no lugar de recolhimento

,

nho , nella viveo ò Santo Frey

eClaufura: ecomo eííes defejos Lourenço Mendes , nella finaí-

eraô legítimos, como aconfeiha- mente aquelles noífos primei*

dos do Ceo , eíperava , que nem ros , e grandes Padfes por ef-

fe arrependeíTe quem os concebe- paço de quarenta e quatro au-

ra, nem os defamparaíle qu^em nos , annuncio grande , e fe-

os aconfelhara. Por outra parte gredo da Providencia , tornar

íiaô defconhecia o Padre os em- defpois de tantos feculos a po-

baraços , e contradiçoens iníu- voar-fe aquelle antigo Semina-
peraveis

, que coftumaô acom- rio de virtudes, por huns efpi-

panhar fimilhante negocio , in- ritos
,
que promettiao reílituir

tentado commumente de gente efie brazaõ áquellas quafi arrui-

nadas y
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nadas , mas veneraves paredes. Villa , a nobreza , e Povo del-

Superadas finalmente asma- la alvoroçada , e compungida,
yores diificuldades no arino de aílím davifinhança das boashof-

1Ó80. entrando as efmolas do pedas , como da heróica , e ven-

Povo a facilitar o embaraço de turoía refoluçaó delias. Lançou
dar em troca caía aos Peregri- o Prior do Convento o habito

nos , entrarão as nove donzel- a quatro Noviças. Poz-fe á Ca-
las na que efcolhiaó por fepul- fa o nome de Santa Rofa. De
tura 5 como Dominicana, pro- tudo le paíTou Certidão com
feílas na Terceira Ordem da tanta clareza , que a lançamos
Penitencia. AíHftiraô , e mete- aqui poupando-nos a efcritura

raò-nas de poíTe no Recolhi- de mais individual noticia , e

mento os Religiofos do Con- he a feguinte

:

vento
, que a Ordem tem na

Certificamos nos os Padres Frey Diogo Oforio ,

'Prior do Convento deS. Domingos àejla Villa de Guima-
raens , e Frey SebafiiaS da Madre de Deos , Prior do

Convento de Santa Cruz da Villa de Vianna , com os

mais Religiofos Conventuaes do Convento defia Villa ,

como de licença do Nojfo Muito Reverendo Padre Frey

Manoel Pinto , Vigário Geral da Ordem dos Pregado-

res y e licença do Ordinário
J,

dada pelo Doutor Provi^

fofy e Senhores do governo da Corte , e Arcehifpado de

Braga ^ aos 20. dias do mez de Outubro de 1680. an-

nesuy '.metemos de pojfe do Recolhimento , que fe fez na

rua Travejfa defia Villa , com a invocação de Santa Ro-

fa , as nojfas Irmaas Terceiras Maria de Santa Rofa

,

Maria do Rofario , Maria de Santa Catharina^ Ma-
rianna do Sacramento , Ifabel de S, Domingos , todas

profejfas da Terceira Ordem ^ e no jnefmo dia , e hora lan-

n

çamos o habito para Noviças a Joanna de Jefus Ma-
ria^ Catharina de Sena , Angela de Jefus , e Maria

do Defierro ; e da Capella do dito Recolhimento as levá-

mos em ProcilfaÕ publica pela rua ^ e as metemos pela

Portaria do Recolhimento , e logo na dita Capella fe ex-

poz o Santijfimo^ e fe dijfe Mifj^a cantada , e pregação y

e fe deu CommunhaÕ pelo Commungatorio às ditas Re-

ligiofas y e dê tarde tornou a haver Sermão y a que tudo

afjifiio grande concurfo de Povo , mofirando em tudo o

gofioy que tinhao de ver efie Recolhimento , e Jem haver
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pejfoa y que tmpeãljj^e , 7iem puzejje duvidas a tal entra-

da > antes todos louvavao a Deos pela obra. Em fé do

que fizemos efie termo , para que a todo o tempo confie

que juridicamente , efolemnemente fe fez a entrada defi-

tas Religiofias y hoje 21. dias do mez de Outubro de

1680.
^'^^

Efta Certidão.com todos o Re^ minoií-lhes ConfeíTor da Ordem,
ligiofos Conventiiaes aílignados, que foy o Padre Frey Domiii-

reconhecida pelo Tabaliaõ da gos de Jefus , Religiofo por
mefma Villa, Domingos de Frei- íiia religião , reforma , e mo-
tas, fe guarda no Cartório do deília , digno da occupaçaô

,

Recolhimento com huma licen- que até o prefente executa.

ça do Arcebifpo Primaz Dom Veyo no feguinte anno viíl*

Luiz deSoufa, concedida a i6. tar efta Provincia, por manda-
de Dezembro de 1683. para que do do Meítre Geral da Ordem,
podeíTem ter o Senhor em Sa- Frey António de Monroy , o
erário na lua Capella ; favor

, Meftre" Frey [Gafpar da Mota,
e graça, que aífim íouberaõ eí- Hefpanhol ; e viíitado o Con-
ti mar as novas cultivadoras da vento, chegando ao Recolhi-
Claufura

,
que por efpaço de mento, e achando nelleaobfer-

féis annos paíTaraõ as noites no vancia , naó íó de Freiras Ter-
Coro debaixo , orando hu- cciras , mas no rigor da Primei-

mas , em quanto defcançavao ra Regra ( de que logo dare-

outras , até que o ameaço de raos noticia ) aceitou o Reco-
muitos achaques

,
grangeados Ihimento á Ordem , em nome

no deíabrimento do fitio , lho do Geral com poderes
, que pa-

íez deixar, a confelho do Me- ra iíTo trouxera , aííiftmdo por
dico. Era paíTado hum anno teftemunhas feu companhejro,
defpois da entrada, quando vi- o Prefentado Frey Francifco
íirado o Convento da Villa

, Pardo , e feu efcrevente Frey
abrio p Meftre Frey Agoftinho António Rodrigues, ambos Hef-
de Santo Thomaz , Provincial panhoes , e o Prior do Conven-
della Provincia, vifita nefta no- to da^VUla, Frey Joa6 Bautií-

va Cafa; e informado da refór- ta. f - r'

^

ma, com que nelia fe vivia ( a Com efta fogeiçaó ficarão,

inftancias das mefmas Tercei- e vivem ao tempo
, que ifto ef^

ras ) tomou a todas ojuramen- crevemos , as Irmáas Terceiras"

to de perpetua Claufura
,
pro- de Guimaraens. Refpeitaõ ao

feíFou as quatro Noviças, que Prior do Convento, como feu

fe tinhao tomado á entrada
, Vigário, e ao Provincial defta

deixou Icys , e fez todas as fun- Provincia, como Prelado fupe-
çoens de Prelado, aceitas com rior , naô aceitando Freira algu-
gofto , e obedecidas com pon- ma fem fua licença. Tem con-

tualidade , como no Mofteiro tinuado os Provinciaes até o
mais oblervante. Repetio a vi^ prefente, que he o Meftre Frey
lita no anno feguinte, e deter- Joad Bautifta de Marines, env

vili-



o- Ceo , vendo algumas das Re-
ligioías aos Anjos exercitando

G nome de. Miniftros entre el-

las 5 ou tomando a feu cargo
todo o trabalho de algumas

,

ou aílíftindo , e ajudando ás mais
Gccupadas.

munidade. Em outra occaílaó

com íó trez maçans. Mereceo
efta conformidade particular pro^

vidência ao Ceo, vendo-fe mui-

tas vezes os foccorros taõ repen-

tinos
,
que fe naõ duvidava de

quem os difpunha ; fempre apou-
Freqiientao a oração, a que cados

,
que naó palTavaõ a re-

ajiintaõ diíbiplinas trez dias na galos , de remédios
, porque

femana, e com tanto fruto de acodindo-felhe á mifcria , nao
huma 5 e outra

,
que eftando fe lhe embaraçaíTe a tolerância,

todas recolhidas no Goro , fe A gente taõ abílraida da rerra,

oúvio hum golpe no íino , fe- a pouco cufto fe lhe põem a
guindo-fe outro no do Conveh- mefa. Viviaõ em grande eílrei-

to j averiguando-fe
, que a tal teza de cafa , e contavao já vin-

hora naõ podia fer diligencia te annosnella, quando com hu-

bumana. Entendeo-fe melhor
,

ma groíTa efmola
,
que deixou

quando a voto de huma peíToa o Doutor Jeronymo Lopes de
de grande efpirito ( conje£lu- Araújo , íe alargarão , difpon-

rou-íè , que illuftrado ) fe di

vulgoii, que aquelle fora hum
íinal de que o Recolhimento
feria Cafa de Deos até o fim do
Mundo. Naõ pareça impropor-

do as pequenas cafinhas em fei-

tio de Dormitório ; e ao pre-

fente ajudadas da limitação de
algum dote , levantarão hum ,

em que vivem.com mais com-

modo

,

Ezechie-

lis ^. v.i.

Jeremix
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,

vifitallas como verdadeiras fub- çaõ
,
porque os linaes do Ceó

ditas, e Religiofas Dominicas. naõ íe accommodaõ a ílmilhan-

À vida he copimua , e regulada ças da terra, para íignificarem

pelas Conftituiçoens da Ordem, alguma coufa ; antes como naõ
Veftem lãa junto á carne , co- faõ naturaes , mas de inftituto

mem fempre peixe, excepto as abfoluto, e livre, fó fe açcom-
obrigadas por preceito de Me- modaõ á idca foberana do im-

dico; jejuaõ os fete mezes , fal- ponente. Senaõ, que proporção
laõ íó a pays , e irmaons , e ra- tinha o rapar a barba em Eze-
ras vezes; nemcomeftes felhes chiei , lançar parte no fogo

,

permitte o commercio de hum efpalhar outra ao vento, para v. 8,

efcri to, ainda reliílado pela Pre- fignificar o eftrago de Jerufa-

lada. Tal he a cautela de fua lem , Povo rebelde , e ingrato ?

obfervancia ! Rezaõ em Com- Que proporção o retroceder o
munidade o Officio de Noífa Sol dez linhas no Relógio de
Senhora , e no mais o que dif- Achaz

,
para fignificar ávida de

põem a Regra das Freiras da Ezechias ?

Penitencia. Suílentaõ-fe de ef- Mas tornemos ao eftylo de
molas, e do que obraõ poríuas vida das novas Recoletas. He
maons ; a ellas fó fiaõ o ferviço igual a tolerância em todas nas

da Caía , fem admittir ferven- neceífidades , e penúrias
, que

tes nella , humildade ( em gen- continuamente experimentaõ j e
te delicada , e nobre qualida- de que triunfaõ. Talvez entra-

des, dequeeítá povoada a Clau- raó na meia , e com huma fó

fura ) de que parece fe pagou pêra fez colação toda a Com-
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modo , defpois de fe melhora- Rofa de Santa Maria,

rem de Igreja proporcionada á

cafa 5 e taó aceada , e bem fer-

vida j com fe Jhe aíliftirao ma-
yores poíTes, que as deíla.

. Servem'-fe de hum poço
,

que tem de portas a dentro ; e

Cpm íimilhante motivo, e

igualmente occulto, ( como he

tradição ) mandou o Prior do
noíTo Convento da Vi Ha pelos

annos de 16^^. como Prelado

immediato , pôr obediência, ás

he digno de reparo
,
que fendo Religiofas

, que mudaíTem a in-

primeiro a agua delle , naô fó vocação do Recolhimento, que

afpera para o gofto, mas noci- era de Santa Roía , em Q de

va a quem ufava delia, a fede, Mofteiro da Rofa de Santa Ma-
e a neceílidade

, que a reduzio ria. Correm por conta deDeos
ao ufo de todas , a cxperimen- os nomes das coufas ,

que quer

ta hoje , naó fó goftofa , mas reconhecidas por fuás
;
grande

fádia. Grande chimica heaver- gloria para eftas novas efpofas

,

dadeira, e voluntária pobreza!

e melhor vara de Moyfés a vir-

tude
, para trocar nas aguas em

fuavidades os amargores.
Aííim começarão a crefcer

,

que o fao , e melhor argumen-

to de que o merecerão fer.

Mas coroemos as noticias deita

Cafa com huma circunftanciá

digna de reparo , e naó menos
e a avultar eftas tenras plantas de lhe fervir de crédito, e vem
da obíervancia, aíliftidas, emi- a fer , que defde fua fundação
mofas do Ceo, e da Eftrella de até o prefente ( que fe contaô

feu Patriarca, que influe nellas vinte e quatro annos ) naõ tem
as fecundidades , e frutos da tido mais que a mefma Prela?

reforma. Já o derao ao Ceo em
quatro filhas das primeiras def-

\2L Cafa
,
gloriofas premiíTas dos

grandes lucros delia. Foraõ el-

da
,
que na entrada foy eleita*

Grande argumento das capaci,-

dades delia , e naõ menor da

conformidade das fubditas ! Mas
las Maria do Defterro , Catha- fem duvida mais reparo nellas

rina de Sena , Marianna de Je- o defconhecerem as ambiçoens
lus, Angela dejefus, que com de mandar, como eípiritosAn*

heróica perfeverança no rigor, gelicoa, em que todo o empre^
com que entrarão a Clauíura

, go he obedecer. Affim íe vay

invencivel paciência nos traba- dilatando efte pequeno Ceo Do-
Ihos de penofas doenças , de minicano ; e difporá a Provi-

tribulaçoens continuas, de def- dencia de Deos, já reconhecir

amparos, penúrias, e miferias, da, edefempenhada nas Eftrel*

acabarão a vida com demonftra-

çoens de que principiavaó a que

nao fe acaba , e fe melhora, He

las dos primeiros, que nefte fe

dupliquem
,

para que efta Pro-

vincia conte mais efta gloria , e

o numero das vivas ao prefen- fempre para a mayor de Deos
te de vinte e huma , Prioreza fe povoe de fuás luzes o Firma-
Maria da Rofa de Santa Maria , mento das eternidades,
que chamando-fe primeiro Ma-
ria de Santa Rofa ( com moti-
vos fepultados os mais eviden-

tes em fua modeftia , e fegre- «
-do ) fe chama hoje Maria da , ,. . h
'/. Part. IV. Fff GA-
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tura. Aqui nafceo Sor Ifabel

CAPITULO XXXVin. de pays taÒhoneftos^evirtuo-
fos

, que pareceo a filha premio

Da Madre Sor Ifabêl do E/piri- da virtude dos pays , no voto

to Santo , Freira da Terceira de peíToas de opinião
,

que os

Ordem da Penitencia
;
primei-' conheciao , e os tratavaõ. Naò

Yos paffos de fuá voca^aÕ, ficarão feus nomes em memo^
ria , emendando-fe efta culpável

Nao merecerão menos no* omiíTao no acerto de ferem fuás

me, ou naó deraô menos virtudes os feus nomes , efpe-

alfumptos aos Catálogos Domi- cialmente a da may penitente

,

nicanos as Religiofas da Or- caritativa , e devota. Era-o com
dem de Penitencia, que fem o extremo da Paixaó de Chriílo,

retiro daCIaufura, antes entre que no dia contemplava muitas

os perigos do leculo , e junto horas , e nunca lem lagrimas,

ás delicias dos rios de Babylo- Andando pejada de Ifabel, len-

nia, íouberaõ fufpirar pelos fo- tia hum tal fervor de devoção^

cegos de Siaô. Pizaraõ eftas a e huma lembrança ta6 prompta

difficultofa eftrada, que por en- para efta meditação dolorofa,

tre eípinhos abrio, e deixou tri- como fe do ventre fe lhe fobira

Ihada a conftancia de huma Ga- ao peito huma grande labareda*

tharina de Sena , de huma Ro- Ignorava que enclauftrava em
fa, que refpirou entre efpinhos, fi huma faifca daquelle fogo i

e de huma Ignez , que os tro- com que Noífo Patriarca abra-

çou em flores , vivendo todas zara primeiro o hofpicio mater-

entre os tumultos, tráfegos, e no, defpois todo o Mundo ; e

commercios do Mundo , fem erao já herança na filha , defti*

que eftes lhes foubeífem turbar nada a Eftrella fua nos eíFeitos

a paz de efpirito, que naquel- da natureza fogofa ; ou também

les mortificados , e debilitados ( como defpois fe vio ) peque-

corpos fabia fabricar hum defer- na braza
,

que em Sor Ifabel

to. Provarão, e defempenharaõ havia defpois avultar em impla^

efta fanta induftria muitas filhas cavei incêndio , fomentado no
defta Província

,
que a volubi- fangue de Chrifto, que a tinha

lidade do tempo , favorecida do extática tantas horas , e a fazia

noíTodefcuido, deixou ficar tan- romper em inundaçoens de la-

to atraz das jurifdiçoens da me- grimas.

moria
, que nem a certeza dos Aos féis annos de fua idade

nomes foy fácil a noíTa diligen- fe vio nella com admiração. Boa
cia ; com efta magoa paíTemos confirmação fera o que agora

a efcrever o pouco, de que fe diremos. Frequentava Ifabel

nos permittio noticia. com outras meninas a cafa de

Seja a primeira de Sor Ifa- huma honefta mulher
, que as

Sorlfahâí bel do Eípirito Santo, filha da enfinava a obra de lavor : appli-

do É/pi Cidade de Lisboa , berço digno cada á almofada , eraõ taõ ex-
Hto San. ^^ ^^j £jj^^ ^ ^ gj}^^ ^^g beneme- preífas , e vivas as reprefenta-

rita de o fer lua
,
que a pode çoens, que fe lhe propunhaõ da

numerar entre as circunftancias Paixão de Chrifto , de que já

da fua grandeza , ou da fua ven- era devotiíTima
,
que inflamma»

-A « da
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da de hum vehemente aiFeílo rendo o Ceo darlhe mais liber-

de compaífiva , naô cabia em íi dade nas fogeiçoens da terra
,

mefma , eltalava de magvoada

,

para a ver mais fiia , a deixou

delejava offerecer em igual fa- orfaa , mas com a confolaçao

criíicio a vida. Já fraqueava na grande de ver aufentar a may
diílimukçaò daquella anciã. Lar- com íinaes de pizar a venturo-

gava a almofada, eretirando-fe fa eftrada
,
para que ella tam-

a huma cafa interior, encoftada bem fedifpunha. Vio-fe no que

a huma parede
,
pregava , e eften- fuccedeo , eílando-a amortalhan-

dia nella os tenros bracinhos, do
;

porque, apagando^ fe por

e aííim crucificada , fe lhe re- defattençao as luzes ,
que ha-

prefentava
, que fc incorpora- via na cafa , fendo em alta , e

va, e unia com aquclle Senhor, efcura noite, reíplandeceo nel-

que naquella forma dera a vida la huma repentina, e tao gran-

por ella. Efte era o defafogo

,

de claridade, que apeífoa, que

a que recorria em a arrebatan-^ fe occupava naquella piedade

do aquelle piedofo peníamento. ultimada mortalha , a pode con-

Deípertou o reparo , e logo a tinuar, enfiando huma agulha,

curiolidade da Meftra , a repe- Durou tanto tempo o prodígio,

tiçaõ com que Ifabel fe retira- que deu lugar ao reparo de to-

va, muito mais o tempo
, que da a cafa, e defpois o teílemu-

fe detinha. Segue-a hum dia

,

nhava toda.

acha-a naquella forma de cruci- Orfaa Ifabel , e dada total-

ficada , fufpende-fe ; efpera, a mente aos exercícios da oraçaó^

ver fe cança , e cança-fe em ef- e penitencia , começou a pedir

perar ; chega mais perto , e ve-a a Deos lhe moílraífe o cami-

immovel , alhea de fentidos , e nho
,

que foífe mais de feu a-

taô lepultada naquelle doce le- grado , oíFerecendo-lhe o alve-

thargo delles
, que á cuíla de drio, livre já de todos os do-

muíta diligencia defpertou dei- minios do Mundo. Efta era fua

le. continua fupplica
, quando repe-

Gonhecia já aquelle enten- tindo-a huma noite , vio que
dimento , a quem madrugara lhe apparecia feu Efpofo Chrií^

mais fuperior luz, que a dará- to , e lhe dizia com geílo bcr

zaó ; conhecia, que íimilhantes nigno , e <ímoToíh i yludi Jilta
,

thefouros íó os guardava o fe- à" "oide. Gomo fe diífera : Ou-

gredo ; hia-fe á maõ naquelle 'ue filha ^ e vê. Levanta- le alvo'

género de defafogo , e íò o buf- roçada, entra no feu Oratório,

cava em cafa recolhida a hum proílra-fe por terra , e como in-

Oratofio, defpois que via tudo digna de levantar ao Ceo os

em focego. Alli achava o leu olhos, refporfdia humilde, co-

Icito , alli o feu defcanço , alli mo outro Samuel obediente:
o feu centro ; naõ tem outro Aqui me tendes , Senhor : que

quem, conhecendo as delicias do he o que mandais d vojja imo-

Ceo, acha tanta fuavidade nos til efcrava ? Segtieme , lhe ref-

delvclos
, que lhe parecem def- pondeo o Senhor. Entaô feen-

canços, tanta nos lufpiros, que trou mais doreceyo de indigna,

lhe parecem logros. Affim hia e de hum penetrante conheci^

crefcendo llabci
, quando que- mento do que diftava entre Deos,

Part. IV. Fffii ça
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e a creatura ; e confundindo-a de boa vida , e muito conheci-

allim o gozo de favorecida, co- mento, e experiência do rigor,

mo o defengano do que era , fe com que a Serva de Deos atte-

deixou ficar por muitas horas miava a fua ; e parecendo-lhe

com a boca em terra , vidlima agora que nefta Qiiarefma a

da fogeiçao , e da obediência, arrifcava , lhe praticavaó , e pro-

Começou-o logo a fer de punhaó o que tinha de impru*
mayores rigores. Fez os velii- dencia naõ afrouxar na afpere-í

dos longos para andar dcfcalça; za, v.endo-fetaÔ debilitada. Al-

o que ufou toda fua vida , e legavaõ que a falta de carida-

com tanta cautela
,
que fó oen- decomligoera culpa

;
que quan-

tenderaô em lua caía
, porque do a vida foíTe durando naquel-

nem o mayor frio , que no In- le extremo , feria carregada , c

verno gelava as aguas , nem o
^
perfeguida de achaques

,
que a

mayor calor
, que pelo Eftio ac- reduziriaó a largar os exerci-

cendia as pedras , nem o agu- cios devotos
;
que com o rigor

do, e efcarnado delias, que pi' temperado fe podia confervar

zava, e topava talvez , lhe fa- a vida, e continuar a peniten-

ziaô no femblante .mudança de cia
;
que naò podia fer fervir

que fe percebeífe. Em toda fua a Deos, e inhabilirarfe para o
vida naó comeo carne , nem pef- fervir menos ;

que era argumen-

cado, fó em dia de Natal pou- to de fraquear nas penitencias,

CO , e leve marifco. Seu fuften- o adiantarfe ao que naó podiaó

to quotidiano eraó hervas , naó chegar as forças , como o que
fó defaboreadas no tempero

,
recorre ao violento da morte

,

mas cozidas na fegunda feira para fe livrar mais de preíTa das

para prato de toda a femana. miferias. E finalmente, que el-

Aflim as comia frias; era rega- les da parte de Deos Ihefaziaó

lo
,
quando requentadas. Sen- aquella advertência, porque en-

tenceou fe a hum perpetuo fi- tendiaó que aífim convinha ás

lencio. Naó íe lhe ouvia pala- melhoras de fua alma, e aílím

vra
,
que naó foíTe precifa. Nas o devia obrar pelas obrigaçoens

Quarefmas , Adventos , feftas de Catholica.

feiras de todo o anno, Vigilias Afluítou-fe a arguida peni-

da Senhora , Apoftolos , e ai- tente com a propofta , mas fo-

guns Santos feus Advogados y geitando-fe ás razoens delia
,

paífava com paó, e agua. Cin- como mtimadas por dous Mi-
gia-fe continuamente de cilícios, niftros de Deos ,

que a fua hu-

Repetia difciplinas rigorofas
,

mildade venerava, e reconhecia

entoando ao compaíTo do golpe com mais luz , e conhexiimento

com voz penitente o Miferere. em importância deefpiritoj po-

Aflim a viaó taó attenuada, que rém como naó havia negocio

fe entendia ou que vivia por delle, que naó confultaífe com
milagre, ou que morria a cada o melhor Meílre, fechou-fe no
inftante. feu Oratório, continuou a ora-

Entrava huma Qiiarefma
,

çaó, e no mayor fervor delia,

era fabido que a havia de le- pondo no chaó a boca, e dei-

var a paó, e agua. Bufcaraó-na xando fallar o coração em vo-

dous Sacerdotes parentes feus

,

zes de lagrimas , dizia nelle o
que
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que fe expreíTava nellas

, que

eraõ limilhantes razoens : Fós

Senhor
,
que fois 'verdadeira luz

^

dígnaivos deferir nos olhos dt mi-'

nhã alma
,
para que iiaõ erre como

minha
, já que fó quer mojirar

que he vojfa. Vós fois verdade j

ajftm como fois luz : e fe fó a vof

fa luz fahe encaminhar ignorân-

cias 5 Jé a voffa verdade faherd

dar refoluçaÕ nas duvidas. Bem
vejo Senhor , bem vejo que fen-

tcnceadapor minhas culpas ao eter-

no degredo de vojfa vijla
^ fó a li-

ma da penitencia pôde quebrar os

'

grilhoens
, que me rodeaÕ como

fentenceada : mas fe a minha im-

prudência ha de defatinar nos meyos

de me valer dos remédios , naÓper-

mitia a voffa clemência que de-

generem os meus defcargos em fe-

gundos delicíos. Eu naÓ quizera

afroux'ar no rigor da vidaj e me-

nos tropeçar na defgraça da vof-

fa ojfenfa : efle meyo naÕ cabe na

minha efcolha , fó vós me podeis

ilhiftrar para ella. Contmúa (lhe

relpondeo o Senhor, e ella íen-

íivel mente o ouvio ) contimía o

que começafte
\
que eu te ajudarey.

Jejuou a Qiiarefma , e em
toda cila na6 teve nem a menor
queixa na faude , com reparo

,

e admiração dos que lhe vatici-

navaõ a morte. Dignos de cen-

fura faõ os rigores impruden-

tes nos cultivadores da peniten-

cia ; mas quem fabcrá fe pode

condemnar os rií^ores a hum eí^

pirito, que fórajá da esfera dos

alentos humanos , naõ pode
romper em menos

,
que em ex-

ceíTos ? Sc eftd a imprudência
cm querer exceder as próprias

forças
,
quem fabe as que par-

ticipa a graça a hum efpirito
j

de quem he já mais vigorofa

vida ? Gafo he efte , em que íó

vota bem a experiência própria.

If. XXXIX. "
41^

CAPITULO XXXIX.

Toma Sor Ifabel o hálito. Favó^

res
j
que mereceo do Ceo

; fuá
virtude. Aóaba fantamente \

circunflancias y
que fe admira-

rão em fua morte,

OUvira , e attendera Sor

Ifabel áquellas attra6livas

vozes do Efpofo das almas
,

quando lhe advertio que o fe-

guiífe ; e como conhecia que

naquelle feguimento pela afpe-

reza fe conhecia o caminho , rc-*

folvendo que o mais apertado?

feria o mais certo, todos feus

defejos erao fepultarfe em a

Glaufura de hum Mofteiro , nao

para fugir do Mundo, que iíTo

fizera , e fazia no recolhimento
de fua cafa , mas porque enten-

dia que as da Glaufura eraõ os

floridos thalamos , em que o

verdadeiro Efpofo fe achava mais

feguro , e mais fatisfeito. Mas
fufpendiaõ-na as poucas poífes^

embaraços infuperaveis, que por

alguns tempos a trouxeraõ def-

confolada , e affligida. Recor-

ria ao rigor de novas peniten-

cias
;
propunha ao Senhor fua

anciã no mais expreííivo idio-

ma das lagrimas ; inftava incan-

çavel na oração
,
quando hum

dia , engolfada mais nas doçu-

ras delia , fentio banharfe-lhe

o coração de huma nova , e fu-

perior alegria
,
que naõ lhe ca-

bendo no peito , fe levantou

defafoccgada , e dando dous

paíTos em huma cafa , ergueo

os olhos a ver o Geo, pedindo

a Deos que fufpendcífe aquel-

la corrente de íuavidades , em
que fe fubmergia a fraqueza da

capacidade humana Eis-que vi-

íivelmente le lhe oíFerece hum
man-
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mancebo de inexplicável , e pe- daquelle compaíHvo coílume*

regrina gentileza , cuberto de

huma túnica alviííima , em hu-

ma maô huma coroa , em ou-

tra huma palma.

Defappareceo logo : e feco-

Vivia aos dictames da obe-

diência, como fe fe lhe troca-

ra a vontade nella. Mandaraõ-
Ihe que commungaíTe todos os

dias , e até no exterior fe lhe

Ihendo-fe Sor Ifabel ao Orato- divifavaõ os grandes intereíTes

rio, e proítrando-fe , o tornou daquella frequência
,
porque da

a ver com as mefmas iníignias , fagrada Mefa a viaó fahir com
de que entendeo logo, que era hum afpeflo inflammado, efer-

vonrade de Deos . que fem as mofo, prenda, que por nature-

circunftancias da Claufura gran- za nao tinha. Eftas ^ e outras

geafle aquella palma, e aquel- demonílraçoens ,
que fe nao po-

la coroa : e ou a convidaíTe a diaõ diílímular , começarão a

candidez daquella túnica
,
que *grangear-lhe huma tal opinião,

vira , ou impulfo fuperior, de que fe via bufcada , e perfe-

que a ninguém deu conta, pe- guida pela valia de fuás ora-

dio em breves dias o habito de çoens ; ao que fe efquivava , e

Freira Dominicana da Terceira refpondia com mais lagrimas ,

Regra da Penitencia
, que lhe que razoens ,

que fc nao enga-

facilitou a grande opinião , e naíTem com ella, que era a ma-

i?qme , com que já pelos ouvi- yor peccadora. De muitos hou-

dos 5 e eftimaçoens da Corte ve noticia que experimentarão

voava fua virtude. Tomou o ha-, o íeu patrocínio : individuare-

bita em S. Domingos de Lis- mos hum cafo entre muitos
,

boa. Naõ ficou em memoria o em que naõ queremos eftender

Prelado
,
que lho deu , e lan- a efcritura ,

porque nos naõlea

çou , ficou fim a do eftylo de o efcrupulo de quem nos nao

vida
,
que começou a obfervar, fupporá a firmeza , com que va-

guardando ( defpois da que já mos efcrevendo.
*

temos dito
,
que fempre conti- Perfeguido de hum achaque

miou do mefmo modo ) a Re- trabalho fo
,
que lhe tomava a

gra , e Conftituiçoens Domini- garganta, determinava paflar a

canas em todo o rigor, e como França, onde lhe feguravaô a

eílaõ efcritas. De manhãa , e cura , hum Religiofo Domini-

tarde aífiftia na Igreja do Gon- co, filho de Dom Fradique de

vento, e na Capella do Santo Menezes , e de Dona Ifabel

Chrifto, cahindo continuamen- Henriques, bem conhecidos por

te de feus olhos groflas lagri- feus appellidos entre as mais il-

mas (de que o Senhor lhe deu luílres Gafas deite Reyno. Sen-

o dom ) e conhecendo fua com- tia a may a aufencia do filho

,

panheira , mulher de vida re- porque fe achava viuva , fem

formada, quando erao pelas ai- mais confolaçao, que a fua af-

mas ,
quando pelos que eftavao fiftencia

;
perdida agora efta , e

no abyfmo de fuás culpas, por- arrifcado o filho no largo dajor-

que entaô corriaõ mais copio- nada ,
pouca faude , e muitas

fas: affim fe lhe abrirão nas fa- prendas , confideraçoens
, que

CCS dous regos
,
que antes pa- lhe nao podiao deixar muitas

reciaó trabalhados de arte, que efperanças. Tinha Dona Ifabel

mui-»
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ftiuita familiaridade com Sor Ifa-

bel
y
propozlhe aquella affliçaõ,

pedindo-lhe a ajiidaíTe diante de

Deos com as fuás fupplicas
^

em que tinha grande fé. Na6
pode reíiítir Sor Ifabel de im-

portunada ) e compaíliva. Ao
dia íèguinte fegurou a laílima-

da máy
,
que feu filho naó fa-

hiria de Lisboa, porque breve-

mente convaleceria de todo da-

quelle achaque ; fuccedeo como
o diíFe.

Affim era caritativa Sor Ifa-

bel, que naó fó nefte , mas em
muitos cafos a obrigarão as la-

grimas dos affligidos a darlhes

logo efperanças de remédio
,

fendo contra íua grande modef-
tia , o fdllarnaquelles cafoscom
confiança. Igualmente a affii-

giaó as neceflidades de efpirito,

como as do corpo , fazendo mui-

tas vezes em íua alma facrifi*-

cio a Deos de lhe prender a

obediência huma viva anciã de

ir aos Hofpitaes públicos , a

fervir, e a aliviar os enfermos

como mais defamparados. Dous
cafos lhe fuccederaó , em que
moftrou Deos o quanto lhe agra-

davaó fimilhantes defejos.

Achava fe muy attribulada

Dona Franciíca de Argomedo,
irmãa de Dona Maria de Argo-
medo

,
peíFoa de grande opi-

nião , mulher de Pêro Vaz de
Sá

,
gente bem conhecida por

fua nobreza. Eftava a enferma,

defpois de proílrada por fan'-

grias , defenganada de remédios,

c íuípenlos os Médicos
,

que
tinhaõ provado todos. Tinha
Sor Ifabel noticia do eftado da
doença , como muito familiar

das duasirmãas; davalhe gran-

de pena, e via-fe em cafa , fera

licença para lhe fazer huma vi-

ãtsk
i
atHigia-fe

, pedindo a Deos
*. t tv.. l

Cap. XXXIX. 415-
a melhora. Eis-que ao mefmo
tempo vê a enferma occupados

os lados da cama , de huma par-*

te Sor Ifabel , de outra outra

também em habito ( ainda que

diífcrente ) de Freira , e que fe

eícufava cada huma de lhe lan-

çar huma benção, como fenel-

la lhe livraíTem a cura. Houve
de lançalla a defconhecida ,

por-

que Sor Ifabel efteve conftante;

e feito o final da Cruz, defap-

pareceraó ambas , achando-le a

enferma ao meímo inftante co-

mo fe naô tivera tido tal acha-

que. Vendo-fe dahi a poucos

dias com Sor Ifabel , rendendo-

Ihe as graças de taó prodigio-

fa vifita , e perguntando-lhe co-

mo alli viera , e quem era a

companheira , lhe refpondeo
Sor Ifabel

, que o como viera ,

naõ fabia , mas que lhe cum-
prira Deos os grandes defejos^

que tivera de vifitalla
; que a

companheira conhecera logo
,

ainda que fó alli a vira , que
era a Madre Águeda de Caltel^

la, bem celebre em fua Pátria

^

e a quem ella enferm.a eícreve-

ra muitas vezes os defejos de

a ver , e de a tratar. Naõ fe

admirou Dona Francifca da no*

ticia, pela muita que tinha da

virtude de ambas; e entre Sor

Ifabel, e cila ficou afíentado o
fegredo , de que defpois derao

feus Gonfefix)res teftemunho.

Outro cafo lhe fuccedeo com
naõ menos eftranhas circunftan*

cias. Aífiftia cuidadoía , e def-

velada a outra enferma de ref-

peito, a quem devia eíTe cuida-

do 5 e pedindo a Deos em lar-

ga , e repetida oração a fua me-
lhora , por ver que fe cançava

fem fruto a medicina , vio a ef*

le tempo a enferma junto á ca.

ma hum Frade em habito Do,
mini-
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,

minico, que lhe lançava huma compungidas.IUuftrara-lhe Deos
bençaô , e ao mefmo inftante fe o entendimento ; fallava nas Ef-

achou com intera faiide. Viíl- crituras como o mais douto , e

tando-a ao dia feguinte Sor Ifa- verfado nellas , e muitas vezes

bel, inftou a doente por faber coufas taó difficeis , que admi-

quem foíTe o Frade , obrigada

,

e reconhecida á mercê
,
que lhe

tinha feito; e nao pode tirar

mais, que faber que era hum
Santo Dominico. Entendeo a

rava a feus Confeífores
,
que

aííim o teftemunharao do muito
que lhe ouvirão , devendo dar-

íè credito a todos , como Reli-

giofos de grande reputação em
devoção

,
que feria S. Gonça- letras , e virtude , como foraò

lo , a quem a boa irmaa obriga- o Venerável Padre Meílre Fr.

ria áquelle defempenho. Luiz de Granada , de quem be-

Naó a encontravaó com me- beo as primeiras liçoens de ef-

nos anciã as neceífidades do ef- pirito, o Meftre Fr.Thomazda
pirito. Sobre a continua fup- Rocha, o Meftre Fr. André ^e
plica

, que fazia a Deos , de Santo Thomaz , o Padre Frey
que lhe déíTe a todo o inftante Agoftinho de Soufa.

que fentir , ainda lhe pedia com Rezava todos os dias o Of-

mais inftancia que lhe déíTe a ficio Divino , repartido por fuás

padecer os tormentos
, que no horas , e á de meya noite as Ma-

Purgatoriofentem as almas, pa- tinas
;
para o que como fe efti-

ra fatisfazer por ellas. Obri- veíFe no mais reformado Moftei-

gou-fe o Senhor defta anciã, e ro, fe levantava, e bufcava o
ao repetir, e continuar efta fup- Coro no feu Oratório. Ardia
plica , fe íeguia o atear-felhe de enveja o progenitor delia

,

hum fogo em todo o corpo e inimigo da virtude, e defeja-

(. fem le lhe achar febre ) que va turbar o focego daquella vi-

naõ parando no interior , lhe da quaíi Celefte. Nas tentaço-

fahia ao rofto em huma tao vi- ens fahia vencido , confufo , e

va labareda, que íuairmãa,que envergonhado
;
queria vingarfe

lhe aíliftia, e naô defconhecia o em atemorizar aquclla conftan-

que era , recorria a lançarlhe cia , ou fe quer interromper os

agua temendo por muitas ve- exercidos , em que via taõ gof-

zes que lhe efpiraíTe nos bra- toía aquella alma ; e em Sor
ços

,
porque affim crefcia a£li- Ifabel começando a rezar Ma-

vo o incêndio
,
que nem o fo- tinas-, entrava a perfeguilla

,

fria o toque de huma maõ.
i.!v Na oração era continua, ou
em cafa no feu Oratório , ou
na Igreja na Capella de S. Pe- las. Mas Sor Ifabel, que nao
dro Martyr, que hoje fe chama ignorava fua fraqueza , e que
de Jefus. Humas vezes a via6 eraô aquelles os últimos esfor-

apparecendo-lhe viíivelmente em
eftranhas figuras, que bem mof-

travaô quem fe enfronhava nel-

banhada em lagrimas , de que
fe ouviao os loluços. Outras

extática , e alienada dos fenti-

ços de fua malicia , chamava-o

,

e punha-lhe na maó hum rolo

accezo
,

para que em quanto

dos; de que fizeraõ grandes ex- rezaíFe, IheeftivelTe alhimiando;

periencias pefíbas incrédulas -, e acabando de rezar , o manda-

iihindo do exame confufas , e va da parte de Deos , que fem

..u. fazer
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jFâzer eftroridos , â deixaíTe, e

íe foíTe.

Mas já por entre os eípinhos

de hiima longa ^e afpera peni-

tencia começava a refpirar, e a

yerfe banhada com o copiolb

orvalho de confolaçoes Celeftes,

que corriaõ a alentar aquella vi-

da attenuada , e confumida no
feco deferto de fua aufteridade

penitente. Mas quanto fobrepu-

jarao as delicias ás afperezas

!

Foraó muitos os favores , com
que o Ceo a recreou. Tocare-

mos os que achamos com mais

miúda , e individual noticia.

Sufpirava huma noite de Natal,

pofta em oração no feu Orató-
rio, e fufpirava eom Santa in-

veja daquelles olhos
, que vira6

a deínudez do Menino Deos no
. defamparo daquella lapa , no
defabrimento daquella noite, e

daquella hora. Lamentava nao

alcançar aquella ventura , mas
confundia le , como indigna,

fufpendendo-fe , como piedofa

,

alternativa entre efte defejo, e

o conhecimento próprio ; eis-

que lhe apparece a Rainha dos

Anjos , com o Menino nos bra-

ços , e o paíTa amorofamente aos

ieus.

Encoftava-fe outra noite
,
pa-

ra tomar algum defcanço em
duas taboas nuas

, què toda a

vida lhe ferviraõ de leito, quan-

do reparou
j
que eítando a cafa

fem luz , fe enchia de huma
defufada claridade, e vio logo

,

que entrava pela porta a Rai-

nha do Ceo com o Menino nos

braços , acompanhada de duas

donzellas de peregrina , e fupe-

rior ferraofura ; trazia huma hum
açafate de flores , outra hum
copo cfiftallino, e que chegan-

do-fe a Senhora , e deftilando

alguma porção de Geleílial ne-
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Cap. XXXIX. 41^
ítar de feus virginaes péitòs

^

mandou jque o deffem a beber

a Sor Ifabel , e logo as flores

,

coroando eftes mimos com lhe

lançar os braços. Nao acabava

a Serva de Deos de entender

fe íonhava , ou eftavá defperta ^

mas goltava o fagrado licor, e
percebia a fragrância das flores

com tanta viveza, que íó o af-

fombro , e confufaó do muito
que lograva, a podia ter duvi-

dofa. Chegoufe de joelhos á

Senhora ^ e reparando , em que
o Menino efliavá todo enfaixa-

do , lhe diíTe : Pois como , Mayj
e Senhora Nojfa , trazeis a meu
Senhor taÕ cuherto

, que nem lhe

pojfo beijar hum pé ? E refpon-*

deo-lhe a Senhora : Ifabel , na

Cruz o tens defcuberto , ahi lhe

podes beijar os pés^ Defappare-
ceo a vifaô, ouvindo-íe os fua-

ves eccos de huma harmonia
Angélica eatre a fuavidade, e
fragrância das flores

^ que acom-
panhou a Sor Ifabel por muitos
mezes. U

Defcançava em outra noitè^

quando vio, que fe chegava a

ella o mefmo Chrifl:o, cercado
de luz , veílido de huma túnica

rouxa , as maons atadas ^ e lhe

dizia : Defatame Ifabel. Áppli*

cava ella as maons obediente ^

mas temerofa ; mas baldada to-

da a diligencia , confefl!bu ao
Senhor, que nao podia. Ao que
o Senhor refpondeo: Pois I/a-

bei tu me . tens atado, E defap-

pareceo. Propunha a Serva de
Deos o que lhe fuccedia com
fynceridade , e íingeleza , fem
que fua humildade levantafle o
difcurfo a examinar o fégredo,

mas obrigada do preceito de
léus ConfeíFores

,
que ajuizarão

da viíao, que Ifabel tinha ata-

do as maons a Deos com o la-

Ggg ço
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,

ço indiíToluvel de feu amor
,
pa- çao o foberano penhor delia*.

ra lhe naõ negar nada do que Aflim foy taõ rara fua pacieti-

Ihe pedia , como ella muitas ve- cia ( fendo intoleráveis as do-

zes depunha ; mas naó menos res de que eftava cercada ) que
lhas tinha atado com fuás peni- parecia já como alienada das mi-

tencias, porque naõ lerantaíTe ferias de humana. Soltoufe del-

o braço fobre os peccadores por las feu efpirito ( defpois de
luas culpas. grandes demonílraçoens de con-

O mefmo Chriílo fe lhe re- formidade , e alvoroço ) com
prefentou outravez( orava en- huma morte tao fuave, que o
taõ no feu Oratório ) e com que fe feguio a ella , foy no
palavras íuaves lhe prometteo
a. bemaventurança. Orava em
outra occaíiaõ, quando vio que
lhe feria nos olhos huma fermo-

fa , e fcintillante eftrella
,
que

no meyo , como em centro , tra-

zia noífo Patriarca. Aílim che-

gou a ella , e com alegre íèm-

blante lhe lançou huma benção.

Chegava- fe já o fim de fua

rofto huma rara belleza
,
que

naõ tivera em vida , deímenti-

dos os annos , que contara nel-

la ; os membros meneáveis, o
corpo como fe antes fora hum
preciofo 5 e fervente ^roma , do
que hum defpojo da vida.

Todos o viraõ , todos o ex-

aminarão. Começou de juntar-

fe , e concorrer a gente , como
vida, quando ^entrando hum dia fe alguém lhe dera o avifo, lê-

em o Oratório , vio que hum vando os Religiofos o corpo ,

Menino Jefu ,
que nelle tinha

,

já com a diíEculdade do concur-

eftava com as-maons atadas ,6 fo , que tocava contas , pedia

dizendo- lhe: Meu Senhor
y
quan- partes do habito como reliquias,

do vos verey com as maonsfoltas} de que alcançou mais a nobre-

Lhe refpondeo o Menino : Cedo za , concorrendo tanta
, que an-

verds ; e naõ tardou muito , tes parecia triunfo
, que enter-

porque aílim o vio dahi a pou- ro. Deraõ-lhe fepultura no an-

co tempo , entrando a fazer ora- tecoro de S. Domingos de Lis-

çaõ , e já ameaçada de cruel boa, aos pés do Venerável Pa-

doença. Entendeo logo
, que dre Meftre Frey Luiz de Gra-

era a ultima, que iífo lhe que- nada; e alfim começou logo a

ria moftrar o Senhor com as eftenderfe fua opinião, e fama,

maons livres , como para lhe que no Capitulo Geral , cele-

difpender os eternos favores, brado em Roma por Julho de

Foy prolongada a doença, em 1629., que foy efte em que a

que muitas vezes commungou

,

Serva de Deos falecera , fe lhe

porque eftallando de faudades fez ( como fe lê nas A£las do

pelas delicias da gloria, ló fe mefmo Capitulo) a feguinte me-

aliviava com recolher no cora- moria

:

In
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In Provinda Portugallia Soror EUfabeth de Spiritiá

SanSío i tertii Ordinis profejfa , qua pojl vitam

fanSíiJJime; feraSlamy . obiit cmn opinione fanSlita-^

tts.

Fiqiiem-lhe eílas letras por epi-

thaíío, como muda reprehenfaó

de lhe nao determinarem em
hum o lugar, em que defcaii-

çaò fuás cinzas , roubado á con-

íolaçaô dos devotos , e á vene-

ração de todos. 'Mas parece^

que fe naô contentava o Ceo
com que os teílemunhos da ter-

ra lhe perpetuaíTem a memoriaj

cem hum prodígio feu quiz fo^

mentalla , e favorecella. Eraó
paflTados alguns annos defpois

de fua morte, quando falecen-

do DonaJoanna Manoel de Ara-

gão , mulher de Dom AíFonfo

de Menezes , Meftre-Sala del-^

Rey Dom Joaõ o IV. , e man-
dando que feu corpo fé depoíi-

taífe no Convento de S. Do-
mingos de Lisboa junto á fe-

pultura de Sor Ifabel , em quan-

to fe nao paíFava a S. Domin-
gos do Porto , onde tinha feu

jazigo, começarão a bolir com
inadvertência na fepultura de

Sor Ifabel ( abrindo a mefma ,

havendo fódeferoutra viíinha)

e a poucos golpes foy tal a fra-

grância
,
que fe efpalhou na Ca-

ía , que íufpendidos naÕ fd os

Religiofos , mas os feculares
,

que paíTavao acafo, começarão
com alTombro a examinar, e co-

nhecer o motivo, fe em breve
tempo crefceo allim o tumulto,
que aíluftado o Sacriílaó , fem
mais coníeiho , nem advertên-

cia, mandou logo cobrir a co-

va , naõ fendo menos culpável

,

que ella refoluçaõ , a omiífaõ

Part. IV.

do Prelado da Cafa ,
que devia

examinar aquelle preciofo the-

fouro ,
para depofitallo em lugar

mais feguro , e melhorado. Tu-

do o que temos efcrito , digno

de mayor reparo ^ teftemunha''*

raó feus GonfeíTores ,
que o nao

foraó menos de todo o credi-

to ; mas amda affim eftreitamos

a penna ^
por fugirmos ao en-,

cohtro de efcrupulofos , ou ian

crédulos. '

CAPITULO XL.

De Sor Luiza de Jefiis , Frei'

ra' da Terceira Or- ->

dem, '>

FEcunda mãy de heróicos fi-

lhos a Cidade de Lisboa,

continuou dando a efta Província

a Sor Luiza ( benemérita filha

da Terceira Ordem da Peniten-

cia ) como fe o efpirito de Sor

Ifabel fe reproduzira nella. Naf-

ceo Sor Luiza nefta Cidade de
pays honeftos , crefceo com ta6

boa reputação de modeíla , re-

colhida , e bem inclinada, que
ainda com mediano parecer, e

pouco dote , fe vio pertendida

por quem entendia
, que o ver-

dadeiro era o da virtude. Pof-

ra naquelle eftado , em que nao
entrara com mais voto, que a

obediência, começarão a perfe-

guilla defconfolaçoens , e diíFa-

bores
;

penfaô rigorofa , mas
que naõ fervia mais que de ex-

ercitarlhe a paciência, naô baf-

Ggg ii tando
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tando a divertilla de fervoro

íbs exercícios de caritativa. Mas
ò Ceo, que a naô queria repar-

tida com os cuidados da terra,

permittio, que aos vinte e fete

annos de fua idade fahilTe Iblta

daquella cadeaí No mefmo dia
,

em que fe vio viuva , retirada

a hum apoíènto , e diante de
hum Chrifto crucificado , lan-

çando mao da formofura de feus

cabellos , cortou nelles os cui-

Vacillava com efta imagma-
ça6

5 quando
,
paíTados alguns

dias, a vifitou certa peíToa de
boa vida

, que entre outras pra-

ticas ( de bom coníeiho para el-

la ) diíTe
, que aquelle dia fe

achara na Igreja de S: Domin-
gos , onde vira muito de que fe

edificar , reparando nas Reli-

giofas Terceiras ( a que chama-
vao as Beatas de Santa Catha-
rina de Sena ) que alli aííiftiaô

dados, de que fez facrifício ao com tanta reforma, emodeftia,

melhor Efpofo , em que fó fe como difcipulas de feu efpirito,

empregaõ todos com lucro. Ac-
crefcentou a eíta refoluçaõ a de
voto de perpetua continência

,

e deu principio a hum ta6 af-

pero género de vida
, que fe

conformaíTe com o Efpofo
, que Èntendeo logo Sor Luiza o idio

lha oiFerecia em hum lenho cru- ma com que o Ceo lhe fallava
,

e doutrina
;
porque eraò eftas

humas mulheres
, que vivendo

no feculo , e na liberdade de

fuás cafas , obfervavaõ a fogei-

çaó , e exercícios de Religíofas.

cificada

Já íe hiao defpertando huns
aos outros os defejos do Ceo.
Sufpirava Sor Luiza por faber

o caminho , que com mais fe-

e em breves dias moftrou a pon-
tualidade com que lhe obede-

cia ,
pedindo em o Convento

de S. Domingos o habito de
Freira da Penitencia , que al-

gurança , e brevidade a levaífe cançou logo dos Prelados , a

a elle. Inflou hum anno com quem fe tinha anticipado a no-

oraçoens, com penitencias para tícia , e experiência de íua pef-

confeguillo , e naõ baldou a di-

ligencia , porque eílando em
oração hum dia , lhe pareceo,

que fe lhe ofíerecia á vifta o vul-

to de huma mulher com o habi-

to de S. Domingos , e que en- tinuos, e apertados , as difci-

foa , e vida.

Começou com tanta afpere-

za efta que abraçara , como o
promettiaó as anciãs de fe ver

nella; mas nem os jejuns con*

carando bem nella , lhe moftra- plinas repetidas , e rigorofas
,

va o.efcapulario , dizendo, que baílavao a relgaralla da grande

perfeguiçaó de efcrupulos into-

leráveis ,
que a cercavad. Ani-

mava-a o GonfeíTor, moítrando-

aquelle era- o que o Ceo lhe

deílinava. Levantou Sor Luiza
as maons ao Ceo , rendendo a

a Deos as graças; mas começou lhe, que naó eraô mais que pro-

logo de affligirfe, entendendo, va de fua conftaneia , como def-

que aquelle avifo a chamava pa- pois de profeíFa vio por expe-

ra os Clauftros Dominicanos
,

riencia. No a£l:o da profiílao

e 'parecia impoíEvel pollo ella ( a que aíliftirao Religiofos de

em execução, fem a impiedade nome em letras, e virtude, con-»

de deixar fua familia defampa- vidados da que conheciaô na

rada , havendo nella pcfíbas
,

profeíTante ) foraõ tantas fuás

cuja idade a executava a precifa lagrimas , taõ vivos , e fervo-

alÈftencia. rofos
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rofos os afFe£los de fua alrpa , bronze y.que de barro frágil,

que , acabada a ultima palavra
,

que naó pedia menos- matéria
,

em que promettia perfeveran- para fuítentar taó rigorofa, taõ

ça naquella vida , cahlo fobrc os profiada bataria,

degraos do Altar, como abra- Njaó comeo carne rhuitos

çando a terra
,
privada de fen- annos^^^difpenfaraQ-lha já nos

tidos^ eiFeito ( como defpois íe últimos os achaques , os Confef-

foubc por íeus ConfeíTores ) d^ fores , e o preceito dos Medi-
' inexplicável confolaçaô de feu cos. Q jejum nao fó dos fetç

efpirito , vendo com os olhos mezes ,da Conftituiçaò , mag

delle que o mefmo Chrifto fe quaíi todo anno. Na Quaref-

chegava a ella , e lhe dava a ma fó paõ molhado , e fervido

maÕ como a efpofa. Defpertou em huma pouca de agua. De
^fte favor nella os cuidados de Quinta Feira Mayor até Do-
quem o fabia íer: verdadeira, minga de Pafchoa nao comia

naó fe contentando com os ri- couía. alguma : fempre andou

gores , que lhe propunha a ley, dcfcalça
;
porque ainda que co-

que abraçara , antes adiantan- bria os. pés quando hia fóra.j

do-fe aos que fó parece podiao era o calçado em tal forma
,
que

caber no defejo , ou condemnar lhe £cava a planta do pé nua
a refoluçaó por mayor que as lobre a terra. Na oraçaó, antes

forças, le as de íéu efpirito continua, que amiudada, proí^

naó refpeitaraó já mayor cora- travafepor terra em forma dê
ça5 por centro. ^ cruz , e alli fe detinha muitas

Junto á carne naó lhe pare- horas com tanta . Confolaçaó de
ceo taó defabrida a eftamenha; fua alma

, que fofrendo mal o
de pano de faço

,
que nem a inimigo delias o vêlla dilatar

agua coftuma fazer mais trata- naquella forma , difpunha , e
vel , fez as túnicas, interiores, machinava eítrondos , e horro^

Seu leito duas taboas , e hum res para divertilla. PaíFou a

cobertor, antes para dilllmuíar mais a fua impaciência : quiz
eleito, que para fervir de abri- em cerca occaíiaó precipitalla

go. Cingio o peito de huma por huma efcada ; reíiftio Sor
groíTa cadea de ferro ,

que fub- Luiza , fahindo bem íínalada

líituio a hum afpero cilicio , da luta. Por mais que algumas
que até alli trouxera desde que peíFoas perceberão o eftrondo

,

enviuvara. Rodeou os braços cfcondeo ella a caufa. Soube-
com cilicios de ferro , fem ha- raõ-fe defpois cafos lirailhantes

ver parte no corpo ,
que naó por teftemunho de feus Gonfef-

tiveíle particular , e contmuo fores.

martyrio. Nao bailava eíte pa- Ainda que vencido , nem
ra apoupar ao de rigorofa dií- fraqueava , nem fe retirava o
ciplina

, que com huma cadea contrario. Naó lhe faltavaó af-

de ferro repetia duas vezes to- tucias , como ferpente antiga

,

das as noites. Naó lhe era ( no deftra , e exercitada nellas ; ap-

leu conceito ) neceíFario menos parecia-lhe em horríveis formas,
ferro para domar tanto inimigo, a que a Serva de Dcos rcfpon-
Allim era Sor Luiza huma eíta- dia, e defenganava aíFouta. Suc-
tua da penitencia ^ antes de ccdeo-lhe aífim , quando arguin-

do-a
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do-a elle de hypocrita , e di- vd , mas afperamente a repre-»

zendo-Jhe
, que fe cançara de hendia , ufando o mefmo com

balde em toda fua vida ^ por- algumas peíToas
,
que via com

que elle guardava fuás forças

,

foltura , e menos decência nas

e indiíftrias para a ultima hora Igrejas ; zelo
, que lhe gran-

deila j lhe refpondeo Sor Lui- geou algumas perfeguiçoens;.,^

7>a intrépida , e confiada : Que ou repoftas afrontofas
,
que a

el/a ejlava por conta de Deos
j

achavaõ taô fofrida , como as

como efpojafua ; e que fe os me- reprehenfoens a tinhaó moftra-

recimentos da Paixão de Chriflo do refoluta. O tempo
,
que lhe

feu Efpofo eraõ infinitos ^ naô po- reftava da Igreja , aproveitava

dia haver hora na vida , a que na liçaó de livros
, que a enfi-

fe naô efiendeffem taes merecimen- naífem , e compungiffem. Re-
tús, Suftentava o demónio a fua petia a da Paixão de Chrifto

^

propoUa , e crefcia em Sor Lui- e a do livro intitulado Contem--

za a cautela tao defvelada ,
ptus Mundi , donde coftumava

que pedio a feu Gonfeífor
,
que dizer

, que achava facilmente

na hora de fua morte lhe aflif- remédio para quantas defcon-

tiíre,e a confortaífe, lembrando- folaçoens perfeguiao feu efpi-

Ihe os merecimentos de ChriP rito. Applicada algumas vezes

to. Agradou ao Senhor a fup- á obra de lavor , ou coílura
,

plica ; vellohemos defpois no lhe ouvirão entoar com vivos

deípachó delia. aiFe£los da alma foliloquios ao

Era grande feu recolhimen- Amor Divino. O mais repeti-

to , igual filencio , naó fe lhe do tivemos na maó de fua mef-

ouvio palavra
5
que naó íervií- ma letra , difpofto com mais

fe de edificação ao próximo, to- devoção , que arte* Naõ fera

das ordenadas a louvor de Deos; defagradavel áquella
, quando

e fe acafo fe achava em prati- naõ a efta , o lançallo aqui ; he

ca licenciofa , naõ fó fe retira- o feguinte

:

O' Amor
O' Amor
O^ Amor
O' Amor
O' Amor
O' Amor
O' Amor
0^ Amor

que por

que por

que por

que por

que por

que por

que por

que por

amor

amor

amor

amor
amor
amor
amor

amor

do Ceo defcejles y

fojies humilde j

fojles perdido ,

â Cruz fobijles,

déjles a vida^

morte fentijles ,

ficajles vivoy

os Ceos abrijles.

Foy
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Foy rara lua humildade , e taó çaõ

,
que a pureza de fua con-

doutrinado delia o conceiro , Iciencia , lendo eíta de forte
,

que fazia da eftimaçaó própria: que confeíFando-fe duas, e trez

que mandando-lh.e léus Confeí vezes na lemana , todo o tra-

fores, que efcrey-eíTe fua vida., balho de feu ConfeíTor era pe-

foy neceirjirio ,-'quQ.-jàGabaífem dirlhe matéria para a abfolvi-

de confeguiilo os ameaços d^ çaõ, na6 paíTando de venialida-

obediencia. Falecerão eftes Re- des, ainda quando fe valia da

ligiofos a tempo
,
que já tinha vida paíTada.

efcrito muito , mas taõ defcon- Já muy adiantada em dias

,

tente-de ter efcrito
^
quenaó a aííaltou huma enfermidade ri-

defçaqçou até nad| alcançar li- gorofa ; mas nao fentio tanto^

cençado novo Mcfirè de fèti ' o feu rigor
J
como o haver de"^

efpirito
,

para queimar aqúel- deixar o da vida
, ^ue levava,

les papeis
,
que poderão enri- A força de preceitos afrouxou

quecer efta eícritura , como o pouco nella, e taõ pouco, que"

fizeraõ as cinzas delles a fua aggravada a doença da efqui-"'

modeftia. vança , com que fe tratava, a

Teve efta igual teftemunho, poz iia ultima hora. Recebeo^

quando bufcando-a certa Senho- os Sacramentos com moftras de'

ra para medianeira com Deos grande confolaçaó interior. Só
em huma importância , e per- fe affligia de lhe faltar a aílif-

guntando-Ihe em NoíTa Senho- tencia daquelle feu antigo Con-
ra da Efcada ( onde fe deti- feíTor , a quem a pedira para

nha orando ) por huma Reli- confortalla na ultima hora. A-
giofa Terceira

,
que fe chama- chava-fe elle aufente

,
grande

ya Sor Luiza , ella lhe refpon- a diftancia ; mas naõ íe lhe

deo
,
que a naõ conhecia , e fe contando a vida mais que por

íahio com preíTa 4a Igreja , co- inílantes , lhe durou até che-

mo fe entenderá» o para que gár a vello ( porque chamado
era bufcada. Gonfundiofe a que fe poz logo a caminho ) e a

fizera a diligencia , entendeu- praticar com elle importâncias

do pouco dcfpois
,

que era a de lua alma. Ghegaraó-fe a el*

mefma Sor Luiza a que refpon- la algumas Religiofas Tercei-

dera , e fe retirara. Eíles os ras , e peíToas devotas, que a

lances próprios da virtude
,
que acompanhava© , e pedindo-lhe

eftende as verdadeiras raizes no que fe IcmbraíTe delias diante

centro da humildade , efqui- de Deos , refpondeo com fegu-

vando-fe ás diligencias , e efti- rança : Qtíe a mifericordta Di-

maçoens da Corte , onde as vina o difporia ajjlm com a fua
hypocriíias andaõ taõ aíFoutas, alma

,
qiie píídeJjTe ella fazer o

fobindo as efcadas dos pode- que fe lhe pedia. Deraõ-lhe hum
rofos , detendo-fe nas falas dos Crucifixo, poz nelle os olhos,
Príncipes , a fazer oftentaçaõ e cerrando-os como em fuave
do que deixaõ , como fenaõ as fono , lhe entregou o efpirito

eílivera condemnando o que em 27. de Julho de ló^p. em
bulcaõ. Temia-fe , e acautela- hum Domingo, dia a que cof-

va-fe Sor Luiza contra os tiros tumava chamar a alegria de feu
da vangloria , fem mais atten- coração, por fe repreíentar nel-

le
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le a Refurreiçaó gloriofa de to do teftemunho de feu Con-
Chrifto. Ficou com afpefto com- feíTor. Seu corpo tem íepultu-
pofto, e agradável , com tanta ra lio Glauftro de S. Domingos
delTemélhança do que tivera em de Lisboa , defronte do arco

,

vida , e do que lhe attenuara que entra para o Capitulo. Le-
a doença , que foy univerfal o íè na pedra

,
que lhe ferve de

reparo , como digno dclle o mo- campa , efte epithafio.

tivo. Coníla o que temos efcri-

Soror Luduvlzia mjlri Ordinis Terciária y cum virtu-^

tum odore , à' hona fama ofinione flácida morte
quievit die 27. JulU 16^^.

CAPITULO XLI.

Da Madre Sor Joanna de Távo-
ra y da Terceira Ordem de S,

Domingos,

LEvaraô fempre os agrados
de Deos as Eftrèllas

, que

cum^me*
^^^drugarao para o feu louvor.

laudereno AíHm fe dêfvelou O Sol Divi-
fimul no, aaíliftirlhe no berço, e âf-
aftrá ma-

fii^i parece, que o vio desde as

Job!? 8.7.
niantilhas delle , mimofa do
Ceo ) Sor Joanna de Távora

,

deftinada a Eftrella Dominica-
na. Chamou-fe efta Madre (na
vida j e commercio do feculò )
Dona Joanna Maria de Távora;
foy filha de Francifco de Sá de
Menezes , defcendente da Gafa

, dos Sás , e de Dona Antónia
Leitão, da Cafa dos Leitoeris,

ambos illuftres calidades deita

Coroa Portugueza. Já nos pri-

meiros annos fe lhe conhecia

hum particular agrado para as

coufas do Ceo, podendo-fe di-

zer
, que do berço paíTara ao

Oratório , defconhecendo os va-

gares do tempo
,
para aceitar

os intereífes do eípirito. Naõ
havia lifonja para o leu , como
conteraplaríe preza em huma

Clauíuraj defejo a que naó po-

dendo fazer reliftencia , e co-

nhecendo
,
que feus pays nao

admittiriaó fua fupplica , appel-

lou para a induftria de ficar hum
dia inopinadamente no Moftei-

ro do Salvador de Religioíàs

Dominicas , onde tinha huma
tia

,
que algumas vezes vifita-

va ; mas fuípeitada por fua mãy
a refoluçaô , naó vio mais a tia.

Alfim começarão a arruinar-

fe aquellas fabricas , em que tra-

balhava fem fruto fua eíperan-

ça , e muito mais agora
, que

de todo as avia poílas por ter-

ra
,
porque falecida fiia may^

fe começou a mover pratica de

lhe admittirem efpoíò. Inflava

o pay ,
parentes , e ConfeíTo-

res , a que houve de obedecer

executada , como herdeira única

da Cafa
,
que feu irmaô Baltha-

far de Sá lhe deixara , recolhen-

do-fe aos Clauftros da Compa-
nhia. Deípofou-fe finalmente

com Dom Fernando da Sylveir

ra, irmão do Conde de Sarze-

das , Rodrigo Lobo da Sylvei-

ra; mas nada com o eftado di-

minuio no concerto de vida ,

que até alli tivera, na oraçaó,

nos jejuns , nas penitencias , a

que



Communidade concertada. Sua
continua aíliftencia era no Ora-

tório 5 a que todas as noites

chamava todos a entoar o Ter-

ço, por lingular devoção, que
tinha com o Rofario. Defvela-

i
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que fó accrefceo a cuftofa cau- rifca

,
parecia fua família huma

tela , com que fe andava furtan-

do aos olhos de toda fua cafa.

Começou a ter nella hum novo
martvno

,
privado do juizo feu

marido, por htins feitiços, que

lhe fizerao , e lhe durarão com
a vida muitos annos

, que ella va-fe com o remédio, e aíliften-

padeceo de defcommodos , abra- cia dos pobres, e doentes; com
çados com huma infuperavel pa- aquelles repartia até do feu pra-

ciencia
,
que paíFou ainda a fuf- to ; com eftes era tanta a fua

pender o caftigo ao aggreíTor laílima
, que ordenando o Me-

daquella culpa. dico
, que huma criada

, ( que
Ficando viuva , e pertendi- cahio de doença contagiofa ) fe

da para novas vodas , difpoz curaíTe fora de cafa, tao longe

com todo o fegredo , retirarfe efteve de o permittir
,

que fe

ao Mofteiro do Sacramento, vef- lhe naõ apartava da cabeceira,

tindo a mortalha Dominicana

,

Era rara íiia humildade , de que
tantos annos fiiípirada. Mas
difpunha o Geo , que mereceíTe

com dobrada grangearia , aíHm
na vida ,

que tinha , como em
fe lhe embaraçar a que fufpira-

va, Prendialhe agora os paíTos

a pouca idade de hum filho ,-

fe feguia o efcufar-fe ao com-
mercio de Senhoras , ainda pa-

rentas
,
que nunca a puderao

reduzir a ir ao Paço , donde a
opinião de lua virtude a fazia

rhuy défçjada ,e pertendida. Fre*
quentava os Sacramentos com

único herdeiro ) Dom Luiz da grande confolaçao de feu efpi-

Sylveira , que defpofado com rito;pmvava-a do fentido aquelr

Dona Luiza Bernarda de Me-i le goilp,, via-felhe em lhe faltar

nezes ( filha de Dom Francifqo a attençao para tudo, e em lhe

de Soiiía , Marquez das Minas

,

ficar o roflo inflammado. Suc-
dc iguaes annos )

pedia a ma- cederaõ-lhe alguns cafos
, que

dureza de Dona Joanna para o nao carecerão de myíterio 3 á

governo da fua Cafa. Entrou conlidcraçao de peíFoa timorata,

o confelho do Prior de S., Do- que tinha delia mais noticia, e
mingos de Lisboa , meftre de nos participou efta.

fua coufciencia , e conhecendo Achava-fe huma. peífoa de
como lhe era impoíKvcl a Clau- cafa em. huma affliçaõ grande,
fura, tomou o habito de Reli- que a martyrizava interiormen-

giofa da Terceira Ordem
,
que re, e de que a ninguém tinha

chamao de Penitencia , fatisfa- dado parte. Chegou-fe a ella

zendo ao defejo de veftir aquel- Sor Joanna, e com a natural

le hííbito , e á obrigação de nao brandura de que era dotada ,

deixar a Cafa de feu filho fem lhe começou a apontar razoens
governo. Aílim fez de fua mef- de confolaçaõ , e alivio , enca-
nga íj Cafa huma eftreita claufu- minhadas ao pezar , que a mo-
ra, de que fem licença doPriof leftava , como íedelle tivera to-

de S. Domingos naõ fahia , por da a noticia. Chegou-fc outra
mayor que foíic a importância, vez aefta mefma peífoa, que fe

Obfervante da fua Regra^ á queixava de rigorofas dores de
Part. IV. Hhh cabe-
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cabeça, e pondo-lhe a mao nel- muitos achaques, lhe embara-

çarão a continuação da fua ob-

íervancia
,
quando havendo de

aufentar-fe hum Capellaô feu ,

que tinha noticia de fua con-

fciencia , lhe pedio
,
que fufpen-

deíTe a jornada , em quanto el-

la nao morreíTe. Admirou-íe o
Padre, que a via eom a difpo-

la , lhe diíTe : Calloivos
,

qtie nao

tendes nada. Foy allim
,
porque

ceíTou a dor no mefmo inítante.

Mayor cafp , e igualmente digno

de credito
,
porque também o

teftemunhou o mefmo a quem
fuccedeo. Achava-fe acafo hum
homem, que venerava muito a

Sor Joanna em hum lugar fó, ílçao coítumada, fem queixa no-

e retirado, quando fevio, aco- va^ queapodeíTe obrigar áquel-

metido de huma multidão de la cautela ; vio-fe defpois o que
atrevidos liganos , a quem ( pe- teve de myfteriofa. Tinha feito

dindolhe a capa , e a bolça ) huma proteftaçaódaFé, e efcri-

houve de refponder com a efpa- ta em hum papel , a meteo na

da
,
pondo-fe em defefperada de- maõ de feu Patriarca S. Domiri-

fenfa , e indo-felhe retirando

,

gos
,
que tinha no feu Oratório

e fazendo-lhe cara , tropeçou

,

ao pé de huni Chrifto crucifi-

e cahio rodeado de todos
, que cado ; e adveftio a huma peíFca

lhe punhaó as efpadas nos pei- de fua confiança ,
que fe Deos

tos. Lembrou-lhe o perigo ã re-

correr á Serva de Deos , com
quem tinha grande fé , e ao mef-

mo inftante le vio livre dosini"

migos
,
pofto èm pé fem faber

o como , e menos por onde fe

tinhao retirado. AíÈm o conta-

va muitas vezes com veneração,

e aíTombro.

Naó lograva Sor joanna feni

fuítos o fuave emprego de léus

exercios
;
parece, que adefaífo-

cegava o demónio com bataria

continuada ; de muitas coufas fe

conjedlurou, e de a verem mui-
tas vezes como aíFuftada, lan-

foíTe fervido ,
que morreífe fem

fallar, lhe meteífem aquelle Se-

nhor na maô. Eftranhavaõ-lhe

afegurança ctím que faliava ncí-

tes contingências , mas naó tar-

dou muito o defengano do co*

nhecimentocom que fallava neí-

las. Deulhe repentinamente hu-

ma mortal anciã ,
que logo a

deixou muda , mas com inteiro

juizo, e advertência, pondo-fe

de joelhos , e batendo nos pei-

tos , valendo-íe das acçoens
, pe-

dio acodindoos Sacramentos
,

o Gapellao a abfolvella fem lhe

dar lugar amais a vida , de que
çando agua benta no apofento paífou á que foube merecer nel

em que aíTiftia j nem fe reco-

lhia , fem a ter perto da cama

,

como arma , de que nos aíTaltos

improvifos fe valia. Sem duvi-

da procederia delles o fentiríe

huma noite (
poucos dias antes

de fua morte ) hum abalo na

cafa , a que chamava fua cella

,

que parecia, que fe arruinava.

Éílava a efta hora orando nella.

Contava oitenta e cinco an-

DQS
,
que nem acompanhados de

la. Ficou flexível cm todos os

membros , fora dos horrores da

morte, bufcada, evifta de gran-

de parte , e nobreza da Corte

,

pela grande opinião de fua vir-

tude.

PaíTou a Communidade dos

Religiofos do Convento át S,

Domingos de Lisboa
, ( que fi-

ca viíinho ás cafas em que fale-

ceo efta Madre ) a bufcar òfcòt^

po , a que , acompanhado de
òiui-

('
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muita nobreza, fe fez o Olficio lhe tirarão fem duvida a que fe

da fepultura , e o recolherão em devia a efta Madre
,
pelas duas

huma , que no Capitulo defta grandes calidades de virtude,

Caía fe deu a Miguel Leitão e fangue ; mas com a propor-

de Andrada, e pertencia áMa- çaó de ter defconhecido jazigo

dre Sor Joanna , como defta entre os de grandes Religioíos,

familia. Fica entrando no Ca-
pitulo á maó efquerda ; cobre-a

hum grande jaípe vermelho ,

occupado com infcripçoens
,
que

que deípidos de letras nas fuás

campas, naó deixaó de fer au-

thorizadas

cinzas.

urnas de veneradas

Fim do fegundo Livro^

Part IV; Hhh ii QJJAR^
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(QUARTA PARTE

DA HISTORIA
DE S.DOMINGOS

,

PARTICULAR DO REYNO E CONQUISTAS
DE PORTUGAL. d

noní)-

LIVRO TERCEIRO.
Da fundação do Mofteiro do Sacramento da obfervancia da Ordem de

S. Domingos , na Cidade de Lisboa,

O 110(fo

Cajlilho

Hí/ioría

de S. Do-
mingos z.

p. l. 2. C,

CAPITULO I;

Dos Fundadores défta Cafa , e em'

baraços , tjue fe oppuzeráÕ d
fundação delia.

RANDEindiiftriados
mais fabios Archi tê-

-los da reforma , e

reílauraçaô da obfer-

vancia arruinada, of-

forecer aos olhos hum exemplar,

que maduramente efteja con-

vencendo erros , e abufos
,
pa-

ra que vagarofamente (comofe
lhe fora minando os alicerces,

e enfraquecendo as refiftencias )

fe arruinem ás batarias da ra-

zão j e da verdade. Efta foy a

Santa, e bem coníiderada eftar-

tagema , com que o Venerável
Raym lindo de Capua , Mcftre
Gertjl da Ordem Dominicana,
quiz reduzir a toda ella, das

devacidoéns , e liberdades , 'qud

fe tinhao introduzido pelo fcif-

ma
, que contra Urbano VI. pre-

valeceo , em favor do intrufo

Clemente VII. peílos annos de
mil , e trezentos e felfenta e
oito. Decretou o Geral

,
que;

em cada Provincia houveífe fe

quer hum Convento
,
queobfer-

vaífe a Regra com todo o ri-

gor , como eftá éfcrita , e á

guardarão noíTos primeiros Pa-

dres, fem admittir difpenfaço-

ens
,
que foraó as brechas , por

onde fe introduzi© a ruina na
obfervancia.

Imitou bem efta induftria o
Venerável Padre Meftre Frey

Joaó de Portugal. Achava-fe

confultado do Conde de Vimio-
fo , fcu irmaô, e da CondeíTa^

ambos com efpirito de darem á

Ordem hum Mofteiro reforma-

do j applrcou fuás forças para

que
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que fahiíTe aqiielle exemplo mu- Mundo , o Conde bufcara ( fií-

dò, a condemnar a frouxidão, gindo á Cafa dos pays ) o pe-

com que já caminhavao, naó fó nitente bruel dos filhos de S.

os da Provinoia , mas de quafi Francifco da Província da Ar^
todo o Reyno ; talvez pelo abu- rábida y e â Condefla perfegui-

fo de começar a fer género dé ra , e importunara fua may
, pá-

vida, o bufcalla emhuma Clau- ra que lhe trocafle ò dote na
fura, quem a naô podia ter no^, fepulturadehumarecoleta. Nao
feculo com mais faufto. -^^ tiveraõ eíFeito eftas grandes re-

"Era grande o coração do foluçoens, porque quiz o Ceo
Meftre Frey JoaÓ , criava brios guardallo pàrâ idade , em que
nas diiliculdades, voltava a Dcos, ficaflem menos efcrupuloías

,
por

e ao feu Patriarca S. Domin- ríiais meditadas , e mais enno-

gos os olhos ,, e os cuidados , e brecidas
,
por mais difficultofas^

fahia com a efperança de dar Cafaraó finalmente os Gon-
huma nova gloria a eíla Provin- des , e viviaõ com o conheci-

cia ,
que a elle lhe eftá devedo- mento de que tinhaô perdido

fá dás muitas
,
que néíta Gafa melhor eftado ; mas praticando

contou , e vay contando , aju-' entre fi ol:naò perder as efpe-

dando-o o Geo, e metcndo>lhe ranças delle. Inlpirâçoens- pare-

nas maons a adminiftraçaô defte ciaõ
,
que collumaõ acompanhar

thefouro.
. 5

que a Providencia taó piedofos defejos, que nun-

Divma nos guardava , e agora ca eltes vem a ficar menos bem
lhe defcobria por bem novo ca- pagos. Repetiao-felhe na ©ra-

minho. Era o Conde deVimio- çaõ, que ambos frequentavao ;

fo Dom Luiz de Portugal , fi- e reprefentando-íelhe hum dia

lho do Conde Dom AíFonfo , ao Conde ( eílava entaó em Ma-
que na lamentável batalha de drid ) com mais viveza a per-

Africa, feguindo a ElRey Dom feição da vida religiofa , e fa-

Sebaftiàó, perdeo a vida, déf- hindo os embaraços a fufpen-

graça , em que o acompanharão derlhe os defejòs , fentio ao fim

feus dous irmaons Dom Fran- deíla batalha hum interior aba-

ciíco, e Dom Manoel de Por-

tugal. Achava^fe cafado com Do-
na Joanna de Mendonça , filha

do Conde de Bafto Dom Fer-

nando de Caftro , e de Dona

lo
,
que lhe confortava o efpi-

rito , como fe ouvira , e clara-

mente fe lhe diíFera : Que naÕ

havia dtfficuldades para quem fe

refolvia. Rezava então ( como
Filippa de Mendonça , fua mu- grande devoto feu ) o PLofario

Iher. da Senhora
;
pareceo-lhe

,
que

^; Naô viviaó os Condes fó lhe devia aquelle bom penfa-

em paz , e concórdia conjugal , mento , e o animo já mais af-

mas com hum notável exemplo fouto para executallo. Aílim lhe

de piedade Chriftaa
, que fe via encomendava o bom effeito

,
pe*

bem em feus filhos , e familia ; dindo-lhe , como a melhor Ef-

faifcas fem duvida nunca apa- trella , luz , e norte
, para acer-

gadas do amor de Deos
, que tar o ccminho ; e confultando-o

nos primeiros annos lhes abra- com peíFoas doutas , c deftras

zara aílim os coraçoens
,

que em matérias de efpirito
, que

mal' efc.utados os afagos do nao duvidavaõalFentar, que era
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ínrpiraçao íoberana , a que o filhas. Eraõ élles Dom AíFonfo,

chamava para melhor vida. fucceíTor na Cafa , Dom Miguel,

Naó fuccedcria menos nefte e Dom Fernando de Portugal;

.tempo á CondeíTa. Efcreveo- cilas Dona Filippa , e Dona
lhe o Conde com refoluçaó

,
Luiza ( de- que defpois haverá

achon-a com os mefmos deíejos, mayor noticia nas particulares

e por ventura da mefma forte defta Cafa ) Que parecia género

favorecidos. Havia íó a íufpen- de impiedade , deixallos no Mun-
icio na efcolha da Cafa ; refol- do , m idade

,
que inâa necejflta-

via a Condeífa
,
queanaoacei- vaô de amparo j e enfino, Qite

raria menos que recoleta. Co- eraÕ inconfideraveis os difpendios

mo fe nella viverão, hiao paf- coth huma Cafa ,
que fe levan^

fando , e efperando
,
que o Ceo ta dos primeiros alicerces , ,e que

pozeíTe de melhor íemblante as mal fe podia efiender a favorecei-

dificuldades
,

que lhes dilata- la
,
quanto mais a dotalla , huma^

vaô , mas naõ torciaõ a deter- em que eftavaÕ attenuadas as ren-

minaçao ; mas elle
, que lhes das ^ é taÕ groffas ás dividas : Que

queria arrezoar o premio , do- refoluçaó em matéria taõ árdua j

broulhe o confliflo
, porque pu- tinha de difficultofa o que lhefai-

blico o fegredo , começarão as tava de meditada , e pojla em exe-

refiften^ias a provarlhe as conf- cuçaÕ^ por pejfoas de tanta qua-

tartcias. Divulgava-fe , que o lidade y ejiavafendo o alvo j a que
retiro feria para Conventos de fe applicavaô os olhos ^ c os repa-

mais eftrcita obfervancia
; que ros de todo o Mundo ^ com a con"

fe lavraria hum , Jíara recolhi- fideraçao y de que ò acerto paffa-

mento da CondeíTa. Parecia tu- ria com o nome de fortuna \ e o

do , antes idéas
,

que refolu- defmanchoy com o de imprudência.

çoens aíTentadas 5 e íòltavaõ-fe Aíírm difcorriaõ as oppoíi-

facilmente contra ellas razocns, çoens humanas , taô eíquecidas

que pareciaó convincentes na de Catholicas
, que nao adver-

j^ratica da Corte j e eípecial

,

tiao ,
que refoluçoená de me-

e mais livremente nas cafas dos Ihoras de eípirito fó fe podem
paretites

,
que nao fó eftranha- ver á luz daquella fagrada laba-

vaÔà.intento como aéreo , mas reda
,
q^jépara reduzir feíillen-

feitos em hum corpo, lhes ne- cias ,' e difficuldades a cinza

^

gavaô a communicaçao, fendo aífim fabe atearfe nos troncos

os primeiros Dom Fernando de fecos , como nas verdes plantas

Caftro ( pay da mefma Gondef-v da vida, e da humanidade. Ár-

ia) o Arcebiípo de Lisboa Dom dia agora naquelías varas me-
IViíguel de Caftro , feuirmaõ, nos verdes, iliuftrandolhes os

e de Dom Diogo de Caftro, entendimentos , para refponde-

feu filho. rem ás objecçoens , que lhes pu-

Difcorriao : Qtie a Condejfá nha o Mundo naquelle natural

era já mayor ^
que naõ teria for- idioma, em que fó difcorre fo-

çasy que refiftijfem ^ ou foportaf-y bre os commodos da vida.

fem os rigores da vida auftéra , AíHm parece refpondiaõ os

efiranhando a falta do trato
^
que Condes: Que para feguir aDeos

tivera fua. Qiie os Condes fe em Claufura^ e eftreiteza delia
,

achavaõ com trez filhos , e duas nao eraõ inhabeis os que chegavaõ^
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,

na undécima hora^ porque 'o Pay benemérito o feu talento , fe

de famílias j
que fatisfazia a ef- fentoii na Cadeira Epifcopal de

tes , como aos que vierao ao rom- Lamego , e paíToii a Roma Em-
per do dia , lhes confirmava as ca- baixaidor delRey Dom João o
pacídades na paga. Que deixar os IV. que alargava a maô a pre*

filhos nos braços do Mundo
^
pela mios, que merecia mayores , a

prejfia de fugir os enganos delle
,

nao eftenderfe a da morte a ti-

tao fora efiava de parecer defati- rarlhe a vida
, que naô mereceo

no
j
que o melhor Salomão o dera taõ curta. As filhas fobiraó am-

por confelho , a quem quizejfe bas a thalamo de melhor Efpo-
grangear muito,

. ( Se deixares
,

io
,
porque fe nao queixalTem

naõfó os paysy mas a efpofa ^ os fuás prendasse qualidade, que

filhos y e as herhades
,
por hum era pouco o que foíTe menos,

'VOS heide dar cento , dizia Chrif- que aquelle. ProfeíTou huma no
Quireli- to ) Que fe o defamparo dos fi- Mofteiro do Sacramento, onde
querit pa- /^^j. çy^ ^^^ ç^Çq j^j. ^^y^ j^ ^^y^ 3 CondeíTa fua mãy foy filha ,

matrém ^^' nao era menos
,
que de Deos e Fundadora ; outra em Santa

autuxo- ã tutoria. E nao fe virão com Catharina de Sena em Évora:
rem

, aut menos admiração os eíFeitos def- ambas exemplares , ambas neí-
filios,auc

^^ neftes filhos deixados ; por- tas efcritos aíTumpto da noíTa

tuplum que Dom AíFonfo, herdeiro da penna , e de mayor memoria.

accipiec. Cafa , fahio Varão clariífimo ,
Ailím defempenhou Deos o of-

Matchaei.i 4^'2Índo fobre osReaes timbres ficio de tutor com os filhos dos
'^* ^^* do fangue com o efmalte de Condes. Mas atemos o fio ás

virtudes naturaes, e adquiridas; repoílas, que ainda vaó dando
çafou rico com a filha de Dom ás objeçoens do Mundo.
Chriftovao de Moura , Marquez Qíie naõ era inconfideraçaÕ dar

de Caftel-Rodrigo , privado principio a huma Cafa recoleta^

grande de Filippe Prudente , e fem feguranças nos fubfidios da

Vice-Rey nefte Reyno , teve terra ,
quando efias , como todas

.

' muitos filhos , defempenhou a do Ceo , correm por conta da Di-

Cafa , e fatisfez ao empenho, vina Providencia
^ fahindo de fuás

em que os Condes feus pays ef- maons o que fe efcacea nas huma"

tavao á do Sacramento
, para nas ^ e pajfando por etlas {.fem as

poderem profeíTar fem embara- importunarem fupplicas ) naõ fô
ço. Dom Fernando foy grande o fuftento das pequenas aves , que

Soldado , com procedimentos fufpiraÕ no ninho ,
que a gala dos

muito filhos de íua qualidade, graciofos lirios
,

que refpiraS no.

e efpiritos taó ardentes, e Ga- campo. Otte refoluçaÔ ^
que Deos

tholicos
, que adiantando-fe a fem duvida infpirara ^

para melbo-

pertender os prémios daimmor- rardc vida , elie meimo a havia

talidade, perdeo a vida, pelei- de adiantar por fua gloria ^ ehon-

jando pela Fé , e ganhou a da ra'^ porque nao era ahhveviada a

fama ( entre naturaes , e eftra- fua, maó^ nem nas pojfes , nem nas

nhos ) como a que Deos coílu- piedades. Finalmente
,

que elles,

ma dar aos feus Soiflados. Dom fe punhaõ nella , cotno lugar , a

Miguel avultou na modeftia
,

que nao podiaõ chegar as calum-

nas letras ^ na capacidade , e nias dos homens mais que par^
occupando lugares, de que era melhora de feus interejfes j e mé-

rito-
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vitoria prova ãe fuás vontades, dividas do Conde, impedimen-

Fomentava eftas o Venera-

vel Padre Meflre Frey Joaô de

íortiigal , como quém andava

deílro em conhecer que aquel-

les eítorvos eraò o crifol dos

to, que Jhes retardaria as pro-

fiíToens , ( tomada a nova vida )

mas foltoufe o embafaço , fa-

zendo Dom Affoníb , Conde
herdeiro, a obrigação, e dei-

efpiritos , e enfurecidos ventos, xando os pays livres , aílim pa-

que inclinando os ramos da plan- ra votarem vida religiofa , como
ta , dao a conhecei* á íírmeza

,

para dotarem a nova Cafa ; a£lò,

com que entranhou as raizes na que fe celebrou na forma da fe*

terra ; fó reftava a diificuldade guinte Eferitura

:

de haver quem fc obrigaíle ás

. Em nome de Deos Amen, Saibao quantos efte inf-

tríimento , doação , e doaçoens entre vivos validouro , vi-

rem , que no anno do Najcimento de NoJJo Senhor Jefu-

Chrijio de mil e féis centos e cinco , em vinte dias do mez
de Outubro , na Cidade de Évora , nas cafas e apofento

do Senhor Dom Luiz de Portugal^ Conde de Vimiofo^
hora morador nejla Cidade , eftando o dito Senhor pre^

fente , e bem ajfim a Senhora Dona Joanna de Mendom
ça^ Conde/Ja do Vimiqfo^ fua mulher'^ ebem ajfim ejlan-

do mais prejente o Padre Mejire Frey João de Portu-

gal \ da Ordem , e habito de S. Domingos , hora aqui ef
tante ^ que a i/lo dijfe intervir em feu nome y'.\epor fua
parte , e por virtude de huma Patente , que logo apprék

Jentou a ?nim Tabaliao ^ perante as teflemunhas ao diante

nomeadas , do Padre Frey Jeronymo Xavier , Meflre
Geral da dita Ordem de S, Domingos , e por elle afina--

da 5 e fellada com o fello da dita Ordem , qtíe no fim defie

in/lrumento irá tresladada i e incorporada ; e logo pela dita

Senhora Condef^a Dona Joanna foy dito , que ella tinha

tratado , e communicado muitas vezes com o dito Senhor

Conde Jeu marido , de fazerem em Lisboa hum Mofteiro

de Freiras , da. Ordem , e habito de S. Domingos , para

o qual jâ tem havido auSíoridade do dito Padre Geral ^

e efaõ já affmalados quatro mil cruzados , qice fe hao de

empregar em cem mil reis de juro y em comprimento dos

legados da Senhora Dona Luiza , Condejjá do Vimiofo ,

que Deos tem em gloria , como mais largamente fe con-

Part. IV. lii têm
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tém em huma EfcriturUj e Injlrumento publico, feito pe^

lo dito Senhor Conde , e outorgado por ella dita Senhora

Condejfa. E por quanto ella Senhora defeja 5
que o dito

Mofleiro tenha commoda renda, para melhor fe poderem

fuftentar , e perpetuar no dito Mojleiro
, por ferviço de

Nojfo Senhor , que fó he o que a ijfo a move , de fua li-

vre vontade , e motu próprio , era contente de dar , e doar

ao dito Mojleiro, como logo com ejfeito por ejie Injlru-

mento deu 5 e doou quatro mil cruzados , os quaes no-

mea , e declara , que fao do feu dote , daquella parte , e

porção do dito dote, que ella Senhora pôde tejlar ,
por

entender, que ejla he huma das obras pias , que ella pode

fazer , e deixar de mayor ferviço de Deos nojfo Senhor.

Pelo que desde agora para fempre quer apartar , e aparta

para bem de fua alma a contia dos ditos quatro mil cru-

zados , por efle Infirumento, e contrato entre vivos , eno

modo mais firme , que em direito pojja fer , e valer , di-

go , fefundará na Cidade de Lisboa em todo o rigor das

Conjlituiçoens da dita Ordem de S. Domingos , e que je-

rao as grades do Locutório fechadas , de modo , que fe naÔ

poffaÕ nunca nelle ver as peffoas , com quem faliarem ,

nem ferem vijlas , e ajjim mais ferao obrigadas as ditas

Religiofas a mandar dizer em cada hum anno para fem-

pre doze Mijfas rezadas , e huma cantada de todos os

Santos , todas em vida dos ditos Senhores Condes , e Con-

dejfas , ditas por fua tenção , e defpois de fua morte fe

dirão as ditas Miffas por fuás almas , e de feu pay , e

may , e defcenãentes, e- a Mijfa folemne fera de Defun-

tof^ com o Oficio de nove liçoens, E os ditos quatro mil

cruzados, que por ejla doação aparta da mayor contia do

Jeu dote , quer, e ordena a dita Senhora Condejfa, que

fe empreguem em juro perpetuo , de dezafeis o milheiro ,

que vem a fazer contia de cem mil reis de juro perpetuo

,

os quaes quer , que fejaõ compra do dito Mofleiro , e que

0ndem fempre nelle unidos em Capella , com obrigação

àasi\Mijfas^ acima ditas, E porque ejla doação , que el-

la dita Senhora Condejfa faz , he para bem , e utilidade

de Jua alma , a qual utilidade deve preferir a todas as

mais ,
pedia ao dito Senhor Conde , que prejente ejiava ,

. que
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que ejles quatro mil cruzados acima declarados ^ e os cem

mil reis de juro y que com elles fe havião de comprar ^fe

ãejfem , e pagajfem logo ao dito Mojleiro ^ porque com

Íffo'mhà ella Senhora por recebidos^ e a clle Senhor

Conde por defobrigado de lhos tornar a dar*, e pagar pa--

ra comprimento de feu dote', e desde agora para o tempo^

em que as Religiojas do dito Mofteiro houverem os ditos

quatro mil cruzados , e cem mil reis de juro , que com

elles [e houverem de comprar , dá quitação plenária ao

dito Senhor Conde da dita contia do dote , confiando , que

as Religiofas do dito Mofteiro eftao fatisfeitas delle ^ o

que tudo ajjim comprir ^ obriga todos feus bens ^ e ren-

das ^ e em e[pedal hypothecava- os ditos quatro mil cru^

zados 5 de que em todo o tempo podia teftar. E logo pe^

lo dito Senhor. Conde foy dito , que era verdade
, que

muitas vezes tinha tratado com a dita Senhora CondeJJa
todo o fohredito y e que pois elle de feu próprio motu ^ e

livre vontade fazia efia doação ^ e obrigação j que elle de-

clarava-^ ([ue de tudo era contente., e a tudo dava feu ple-

no confentimento , e outorgava , e promettia de em tudó

eomprir , e guardar efia doação ^ como pela dita Senhora

CondeIfa efiava dito , e declarado , por entender
, que efia

era huma das coufas de mais ferviço de Deos Nojfo Se-

nhor 5 que elles podiao fazer , e ordenar ; e que para efie

contrato , e doação fer mais firme , elle Senhor Conde pa-

ra tudo haveria Provifao de Sua Magefiade , e por quan-

to tinha hypothecado , para pagamento do dote da dita: Se-

nhora Condejfa , o feu prazo de Palhacana , que efiá fi-

tuado no termo de Alenquer , e Torres Vedras , elle dito

Senhor Conde agora de novo torna a hjpothecar , e obri-

gar por efie Infirumento toda a renda do dito prazo de

Palhacana , para pagamento dos ditos quatro mil cruza-

dos acima declarados , por ferem , como [ao , bens dotaes ,

e por Jer a parte , e porção delles , que precede todo o

?nais pagamento do dito dote , e bens dotaes , pois he para
proveito , e utilidade da alma, E dijfe mais o dito Se-

nhor Conde ^ que elle desde agora para fcmpre-y [e obriga-

va logo dar , e pagar os ditos quatro mil cruzados , e

comprar com elles os ditos cem mil reis de juro
^ fituados

Part. IV. lii ii na
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m Cidade de Lisboa , porpadroens ajfínados por Sua Mái
gejlade , e que em quanto naS dava os ditos padroens , pa^
garia a contia dos ditos cem mil reis , que nelles fe mon^
ta dos hens^ e rendas de Jua Cafa , dentro na Cidade de

Lisboa j o qual pagamento começaria a fazer do dia^ em
que as Religiojas do dito Mojleiro entrarem nelle , o qué

para tudo ajjlm elle dito Senhor inteiramente comprir , e

guardar y dijf^e^ que obrigava todos feus bens ^ e rendas j

em efpecial o dito prazo de Palbacana , como ejlà dito ,

'é declarado. E logo pelo dito Senhor Conde foy dito , que

pojlo que por ejla doação ^ e por outro publico Injlrumen-

to , que elle dito Senhor Conde fez , para comprimento

dos legados da Senhora Condejfa fua may , as ditas

Religiofas hajao de haver em Machico cada anno duzen-

tos mil reis de juro , contheudos no dito Injlrumento , e

nejle prefente ; e que poJlo que para o principio da funda-

ção do dito Mojleiro feja hajlante ejla renda ^ que toda

"dia lhe parece , que crefcendo o numero das Religiofas ,

como confia em Nqffo Senhor, naõ fe poderão bemfuften-

tar com menos de quatro centos mil reis de renda , e tra-

tando elle Senhor Conde com a dita Senhora Condeffa mui-

tas vezes, o que nifto podiaÕfazer , para que efia funda-

ção do dito Mofieiro , que hora pertendemfazer , váfempre
em augmento , ambos de maocommum confentimento , haa

por bem y e faÕ contentes de fazer de novo doação, além

das duas, que já efiao feitas , e acima referidas, defa-
zenda , e juros , que bem valhao duzentos mil reis de ren-

da in perpetuum cada hum anno, A qual doação em ejfei-

to agora por efte Infirumento fazem elles Senhores am-
bos, e cada hum de commum confentimento. Declarando

,

que por quanto ao prefente tem muitas dividas , com as

quaes naÕpodem com boa confciencia fazer obrigaçoens , e

doaçoens ,
que elles Senhores hajao de pagar logo : E por

quanto conforme a traça , que tem dado para pagamento

defuás dividas , conforme a renda, que hoje tem, e pof
J44em , lhes parecia , e entendem , que dentro de termo dei

oito annos , poderão facilmente pagar todas fuãs dividas :

por efte publico htftrumcnto dizem, e declarao , que elles

nao Jèrao obrigados a dar, e pagar os ditos duzentos mil

mis
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reis dèjuro , contheudos nefla ultima doação y fenao defpoif

de oito annos compridos. ...

Efte o eíTencial da Efcritufa,

eftendendo-fe mais em feguran-

ça«, e claufulas tabalioas. Foy
feita em Évora

, por Luiz de
Pegas, publico Tabaliaó. Cor-
rerão logo facilmente as licen-

ças , aífim da Ordem , como del-

Rey ; fó o que naõ teve eíFei-

to 9 forao os fegundos duzentos
mil reis , que diz a Efcritura

,

porque ÉlRey Filippe III. de
Caftella

, que governava entaó

ella Coroa , refpeitando os fervi-

ços do Conde Dom Luiz , deu
a efte Molteiro , em que efta-

va, e profelfara lua filha Dona
Filippa , duzentos mil reis de
penfaô na Mitra de Braga, no-
tific^d^ ao feu Arccbifpo Dom
Frey Aleixo, em Março de 615'.

e confirmada por Paulo V.

CAPITULO IL

Impetra-fe licença do Geral: efco-

Ihe-Jejitio : da-fe principio ao

novo Mojieiro.

Vla-fe já o Meftre Fr. Joa6
defaíFombrado dos impof-

liveis, que tanto ameaçarão os

progreíTos da empreza
;
queria

difpor os meiyos para a felici-

dade daconfcrvaçaõ delia. Me-
dia com largas experiências os

caminhos
,

por onde pouco a

pouco íe arruinava a obfervan-

cia ; tinha entendido
,
que o

humor , e variedade das cabe-

ças afrouxava , ou reprimia a

que devia haver nas leys ; al-

mas , com que viviaó as Mo-
narchias , aííím feculares , como
Ecclefiafticas ; e refolveo

,
que

o Mofteiro
, que tinha entre

maons, paíIaíTe immediatâmen-
te ás do Geral da Ordem , fcm
fubordinaçaõ alguma aos Prela-

dos da Provincia ; ou porque
aquelJe ( fem o rifco de variar

a ley com o governo ) he en-

tre nxSs perpetuo , ou porque

neftes he talvez conveniente de^

putar Vigários , antes da devo-

ção própria
,
que da utilidade

da Cafa ; accrefcentando
,

que

as Relígiofas dcfta foíTem as

que , examinados os talentos da

Provincia , propuzeíTem ao Re-
verendiífimo os que efcolhiao

para o cargo , attendendo a

que neille deviaô preceder os

mais reformados , e os mais
doutos , aílim para au6loridade
da Cafa , como para zelo da>

obfervancia.

Era Meftre Geral da Ordem
Frey Jeronymo Xavier , natu*

ral de Çaragoça
( que deípois

foy Cardeal ) achava-fe a efte

tempo no Convento de S. Pau-

lo de Valhadolid ; reprefentou-

Ihe o Padre Meftre Frey Joaõ^
em nome dos Condes , com
carta fua , os intentos de dar

hum novo Mofteiro á Provin-

cia ( Cafa de total reforma , e
fó a elle fubordinada ) o do-

te
,

que oíFereciaõ ; a refolu-

çaõ , que tomavaõ , de recolher-

le ( feito vohmtario , e fanto

divorcio ) nos mefmos Clauf-

tros Dominicanos ; noticias to-

das de eftima para Deos
,
para

a Ordem , e para o Mundo.
PaíFou logo o Reverendiílimo

Patente ao Meftre Frey Joaô ,

com a comitiva do que lhe pro-

punha , inteirado de fua au£lo-

ridade, zelo, e prudência. Af*

fim
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íitn veyo a fer ò priíiíeifo Vi- «zida do Latiiíi .^pi Partugueíy
gario

,
que teve a Cãfa. Tradu- diz aflim a Patente :

•.5J J, i.

Ao Reverendo Padre Mejíre Frey João de Portu^

gal , da no£a Provinda de Portugal , da Ordem dos,

Pregadores , Frey Jeronymo Xavier de C^aragoça , hu-.

mllde Mejlre Geral de toda a mepna Ordem , e Servo -em

Chrijlo , faude. Como nenhuma coufa pojfa fer para nos

mais agradável ^ que experimentar diante de Deos^ e dos

homens ^ que a nojfa Religião ^ ^1^^ foy inftituida , e fun-r^

dada para a falvaçao das almas ^ florece ^ e faz frutos

fuavij/lmos de virtude ^ ejlende^\e dilata feus ramos no ca-

minho do CeOy pelos Miniflros <y e fieis difpenfadores da

mefma Religião -^ de boa vontade
<y quando feojferecer occa-

fiaõ de dilatar noffa Religião ^ favoreceremos tudoj quan-

to pudermos. Por efla razão entendendo nós^ que os mui-

to illuflres Condes de Vimiofo defejàõ mUito fundar Mof^
teiro da noffa Ordem , dentro nos limites da dita noffa

Provinda
>f
dando4he hens próprios ^ que hafiem para fua\^

fuflentaçaô y por tanto por autoridade defla Patente *^ edt

npffo officio 5 damos licença a vós Reverendo Padre Frey

J^ao de Portugal
-i
para levantar , edificar <y e inftituir o

dito Mofteiro de Freiras , como agradar ao zelo , e provi-

dencia dos ditos Senhores Condes , querendo toda via , que

nenhuma coufafe efiaheleça nefta fundação defie Mofieiro

contra as Sagradas Confiituiçoens da noffa Ordem ? 7tem

fora delia , 7íem que fe introduza novidade alguma no ha-

bito 5 ou ceremojtias. Mas declaramos fomente , que o di-

to Mofieiro fe funde , levante , e infiitua com a obfervan-

da 5 e pura guarda de noffas Sagradas Confiituiçoens ,

guardando-fe inteiramente , advertindovos , que procureis ,

que feja fundado o dito Mofieiro com bafiante renda , pa-

ra fe fuftentarfempobreza ^ e falta das coufas ncceffariasy

nao encontrando a ifio coufa alguma'-, para fé do que me

afilney aqui ao pé defia , fellada com noffo fello. Dada no

noffo Convento de S. Paulo de Valhadolid^ aos oito dias

do mez de Julho , de mil e Jeis centos e cinco.

Fr. Tèronvmo Xavier,

Sup-
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Siii^pofta efta licença , applicou havia de ficar por molde ás pro-

ô Meftre Frey João as maons , feíToras da pobreza , è eílreite-

za religiofa. Huma barra de

taboas , enxergão , e chumaço

,

mantas de laa , e groíTeiro co-

bertor , huma cruz de pao á

cabeceira , cortiça , ou efteirao

e os defvelos á obra : mas re-

prefentavaô-felhe ( e bem ) os

vagares , com que caminha a

que para huma grande duração

fe levanta dos primeiros funda-

mentos, ainda com promptidaõ para aíTento ; hum banquinho

de cabedaes. Via, que defejos tofco de obra, e matéria, para

de bufcar a Deos, naó fabem accommodar dous livrinhos de-

efperar, porque fe apagao tu- votos. Eftas as alfayas de huma
do o que fe nao adiantaò; que cafa, antes fcpultura, que vi-

os da Condeífa , fendo ( como venda. Eíle o ornato ,
que ho-

eraó) verdadeiros, naôfaberiaò je com o mefmo rigor fe con-

fer fofridos
;
que huma refolu- tinúa.

çao contra o voto de todos
,

Preparada aílim a hofpeda*

tudo o que tiveíTe defufpenfaõ, gem ( para quem naó queria

fe ajuizaria arrependimento. Ef- achar nella couía
,

que diver-

tas razoens lhe aconfelharaô a tiífe , ou naó apreífaíTe a jorna-

promptidaó, comoalicerfe , fo- da
,
que fe fazia para melhoí

bre que crefcem bem afortuna- vivenda ) reparou o Meftre Frt'

dos todos os edifícios , fabrica- Joaó os inconvenientes
,
que ti-

dos para agafalhar defejos : naó nha o conformarem-fe as novas
reparou aííim

,
que foíTem os Religiofas com o Canto da Or-

principios antes imperfeitos ,
dem

, porque nem feria fácil

que retardados, fendo a humil- entre poucas o juntarem-fe vo-

dade delles mais própria degen- zes capazes, e Icientes, e con-

te
,
que vinha a profeíTalla , e vinha menos o facilitar o trato

que antes vinha a edificar com com Meílres. Impetrou diípen-

exemplos
, que com artificios. façaõ do Geral

,
para que po-

Arrendou^humas cafas
, que deíFem ufar o CantoTda Gapu-

abaixo do Convento de S. Vi- cha, facil , e devoto (comoferri
cente de fora , ficaõ junto ao regras, ou artificio) ufadocom-
Poftigo do Arcebifpo

,
proprie- mummente nas Recoletas do

dade do Morgado dos Campos, Reyno. Foy paflada a Patente

Álvaro de Andrade , de que em 3. de Mayo de 1626.

eftava entaó de polTe Ruy Vaz
de Sequeira. Eraõ as cafas a CAPITULO III.

propofito para o que fe perten-

dia
,
por deijjejos, e largueza: Referem-fe algwis iJãticinios ãe

com que a pouca defpeza fe ac- pejfoas de reputação em virtu-

commodaraó de Ermida; repar-

tiraô-íe as cafas mayores em
eftreitas cellas ; a efte eftylo as

ofEcinas. O enxoval para as pri-

meiras povoadoras naó deu mui-
to em que entender , mais que
no cuidado de fe cercear ainda
o preciío , como aquelle , que

de
, fobre a fundição dejla Ca-

fa: da-fe a razaÕ de intitular-

Je do Santijfimo Sacramento,

s
Ao os vaticinos , e os pre-

fagios aquelles prólogos ,

ou prelúdios , com que come-
çaô a dar-fe a conhecer os effei-

tos.
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tos
5
que o Ceo deítinou para que illuftrava o Mundo ; a Vil-

privilegiados ; ou as primeiras lebrordo , Bifpo , e Santo, na
luzes , com que coftumaõ ma- forma de huma Lua

,
que entre

drugar as futuras , e grandes fombras refplandecia ; a S. Do-
lingularidades ; e aquelles tal- mingos , antes de nafcido , na
vez foraô os primeiros trope- forma de hum rafeiro ( jero-

ços da Gentilidade cega , e mal glifico Apoftolico ) com huma
aconfelhada ás vozes dos Ora- tocha na boca

,
que accendida

culos , em que o pay da menti- abrazava a terra ; defpois de
ra lhes au6lorizava os enganos, nafcido na brilhante eftampa de
Allim venerava Divindades a huma eftrella, norte para buf-

' feus Monarchas , e Emperado- car o Sol , ou efcondido ás fom-
res, anticipademente prometti- bras da culpa , ou perdido aos

dos peia boca dos fados, como defatinos da cegueira.

Quint. venerou a Alexandre , vaticina- Eftes os ^defvelos do Ceo
Curfio do no ventre de Olympia, em em dar a conhecer, e a venerar
*^*

a figura de huma aíFouta, edef- os feus mimofos, e os feus pri-

temida fera. Aílím fe jaftava vilegiados ao Mundo ; naõ fal-

Virgilio da guerreira , e vi6í:o- tando com os mefmos prefagios

riofa gente Romana, augurada á futura producçao, epropaga-
em a cabeça de hum bellicofo çaô deReligiofas Famílias, co-

bruto , cafualmente achada nas mo admirou o Mundo nas duas

entranhas da terra. Imagens de animofos Athiantes

Mas naô nos detenhamos na ( eftes foraô Francifco , e Do-
fuperíliciofa obfervaçao genti- mingos ) applicando os hom-
lica; paífemosá Catholica, don- bros a todo o pezo da Igreja

,

de verdadeiros vaticínios , e inclinada a fatal ruiria ; vifao

myfteriofos prefagios começarão permittida pelo Ceo a Innocen-

a fazer lugar no aífombro, eef- cio III. Pontífice Máximo, dan*

timaçaó dos homens áquellas do-lhe a conhecer , que feriao

coufas
,
que por grandes ficao duas illufcres Famílias o dupli-

fempre fora da difpofiçaõ dei- cado arrimo, em que o myílico

les ; difpondo muitas vezes o Corpo da Militante Igreja def-

- Ceo o anticípar-lhe a veneração cançaíTe, e fe refizeíTe das for-

na figura, ou dando a entender ças enfraquecidas no combate
no defvelo, a valia , a que fo- das herefías , dos peccados , e

bem no feu conceito , ou dou- dos tempos. Naõ menos cuida-

trinando os homens, pafa que do parece, que cuílaó á provi*

o naó façao taó leve , do que dencia de Deos as fabricas Sa-

talvez naô fentem mais que hu- gradas , como berços, e como
manamente. Precederão aílím aulas , em que íe criaô ^ e adef-

áquelles mais que homens ( ou traô os efpiritos feus mimofos,
elegantes, ou mudos ) os bra- e triunfadores do Mundo. Com
dos da Providencia, abrindo lhe fimilhantes prerogativas havia

caminho entre as eftimaçoens efte de admirar a nova Cafa do
da terra. A Samuel, e aa gran- Sacramento; e difpoz a Provi-
de.Precurfor nas vozes de htim dencia, que começaíTem cavai-

^ Anjo; a Cohimbano, Santo Ab- ticinios a fer tecomendaçoens
^ade ^ na figura de hum Sol

, para a venecaçaô da terra, eo*

mo
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íno teíl;emiinhos do que à efti- putaçaõ ) no depoíito da Cafa,

mava o Geo. Foy hum dellcs ainda, que fem .noticia da pef-

o fegninte:.. , foa , .que mereceo ao Geo aquel-

Ficara viuva do Conde de laanticipada
;

porque Secrcta-

Atouguia Dom Luiz de Ataide rios de íimiihantes fegredos fa-

.( o grande, o temido , o íemr zem .tanto pelos merecer , como
pre vidloriofò com a efpada , e por fe nao deícobrir.

baftáõ , que duas vezes empu-- Achava-fe em Madrid o Mef-
nhou no Império do Oriente ) ttc Frey Joaó de Portugal , no
a Condeífa fua mulhçr. Dona Convento de NoíTa Senhora de
Kabel da Sylva, moça rica, e Atocha; era já atempo, que tí-

taÕ mimofa do Geo, como def- nha commiííaô do Reverendiíli-

enganada de que valia mais hu- mo, para a fundação deíle Mof-
ma mortalha vohintariamente teiro particular

,
que communi-

efcolliida, que toda, e a mayor cava com algumas peílbas deef-

riqueza ; c que huma voluntá- pírito; foy hum a delias o Mef-
ria fepulrura ^era a verdadeira tce Frey Melchior Cano , Re-
urna do Feniz , em que fó fe ligíofo da Ordem , de grande
confumia a idade para melhor reputação em letras , e virtu-

vida. Hum, c outro intereíTe

,

de (de cuja vida, milagres, e

.Oi da lepultura , e o da morta- profecias há já Hiftoria impref-
Iha ,

pertendeo, e confeguio
, ia ) Alegrou-fe ofervo de Deos,

iCntrando no Moíleiro da Ma- e com íingulares demonftr^çoens
dre de Deos , bem.celebre com de alvoroço diíTe ao Meítre
o nome de obfcrvante ; mas ao Frey Joaô que nada lhe podia
tempo que eíla Senhora difpu- dizer de mayor confolaçao

, por-

iiha a fua entrada, ou pratica- qUe eílas fundaçoens novas era5

va a relbluçao delia, teve avi- como huns jardins de flores de
fó de huma peíToa de grande inextimavel fragrância. Nao fa-

efpirito
, que fe diípuzeíFe a hiriaó da boca de taó grande

hum certo lucro de fua alma

,

efpirito íimilhantes palavras ( e

eíperando por huma nova for- com taes circunílancias ) fó co-

tuna, porque tinha Deos revê- mo.conjedlura
; parece que as

lado a certa peíToa miraoía fun, podiaõ ter de profecia.

que neíles Reynos de Portugal Gafo de igual ponderação

fe havia de levantar cedo hum fuccedco ao Padre Meftre com
Moíbciro do Patriarca S. Do- hum Pvcligiofo da Ordem Se-

mingos em forma de recoleta, raíica, na fua recoleta de Villa

e que as trez primeiras peífoas. Franca, na mcfma Provincia de

que foífem auctoras da funda- Caftella. Via-fe affligido com
çaô , teriao trez coroas no Geo. alguns embaraços, que promet-

Naõ tardou muito a fundação tendo dilaçoens, parece que da-

deíla Gafa em audtorizar a pro- vaó lugar á contingência na im-

fecia. A mcínia GondeíTa a ti- portancia da fundação , nao per-

nha communicado; teftcmunha- doando elle a defvelo para def-

raõ as Religiofas do Molleiro truilias ;ecommunicando o com
que aíRm lho tinhao ouvido

;

guarda- fe o teílemunho delias

( como de peífoas de tanta re-

Part. IV.

o Religiofo , elle lhe refpondeo

de forte, que o Meftre Fr. João

houve de entender mais da re-

Kkk pofta 'y
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poíla ; porque com refoluçaõ Conde, nao obftante o eítar já

lhe affirmou que nao haveria divulgado o titulo de Santa Ca-

embaraço, que impedilTe a fun- tharina de Lisboa , em reconhe-

daçaô do Moíleiro -y paíTando a cimento de lhe dar aquella San-

tocar algumas coufas futuras
,

ta para Fundadoras as filhas da

que deípois moftrou o fucceíTo lua Gafa de Évora.

o conhecimento , com que fo- Era Dona Filippa de Por-

raô ditas: tudo pezou , e fou- tugal ( moílrou-o melhor def-

be pezar o Meftre Frey João, pois no novo Mofteiro
,
para que

aílim pela deílreza de faber ava- veyo logo ) devotiífima daquel-

liar efpiritos , como porque o le mayor compendio dos mila-

defte Religioío lhe tinha gran- grés , Paõ dos Anjos, e dos

geado naquellas partes a repu- homens ; e difpoz o Ceo pa-

taçaó de Santo; chamava-fe Fr. garlhe aquelle aíFedlo, trazen-

Franciíco Aíalion. Allim pare- do-a ao rebanho, a que com a

ce que fe agradava Deos da- lingularidade do titulo parece

quelle pequeno rebanho , a que que permittia , como mais pre-

tinha promettido oReyno, dif- prio , aquelle foberano pafto

pondo também que cá na terra para alimento de melhor vida

,

tiveíFe, como de cafa, aquelle e íingular patrocinio daquella

milagre
,
que he o penhor dei- Cafa ; como íe defempenhara

le, conio íe vio no brazao ti- agora nella o que por boca de

tular, que teve o Mofteiro , cha- feus Profetas promettera ao feu

mando-fe Cafa do SantiJJlmo Sa- Povo mimofo ( naó já o Ifrae-

cramento , com circunftancia naó litico , mas o Catholico , e em
para efquecida. todo elle a efta pequena par-

Reíolvia-íe o Conde de Vi- te da Familia de Domingos )

miofo Dom Luiz a efta funda- que o que fugiíTe dos grilhoens

çaó a tempo que Dona Filip- do Mundo, viviria na Cafa do

pa fua irmãa ( que fe recolhera trigo Sagrado , crefcendo como
em Santa Catharina de Sena em fecunda vinha , e derramando

Évora ) intentava ( levada de por todos os feculos as fragran-

interior impulfo ) paíFar-fe á re- cias de fua memoria : Vtvent tri-

coleta da Madre de Deos em tico , ^ germinabunt quajl vi-

Lisboa. Advertia-lhe o Conde nea , memoria ejiis
, ficut vinum

feuirmaô, que vifto fe refolver Libani. Parece que efte foy

a abraçar vida auftera , e morti- também hum dos vaticinios
,

ficada , tinha de cafa o que po- que quizeraõ auílorizar efta Ca-

dia defejar no novo Mofteiro
,

fa , defcuberto no titulo
, que

de que elle era Fundador , e

brevemente intentava pôr em
execução : ao que refpondeo

Dona Filippa
,
que ella lhe da-

va palavra de naô fazer outra

efcolha , fe entrevilTe huma cir-

cunftancia (
para ella de mayor

eftima )
que era o intitularfe o

Mofteiro do Santillímo Sacra-

mento. Efteve pela condição o

CA-

Ofeac 14.
V. H.

Da Eu,
chariftial

e das

mas
, qi

bufcaó

Deos.dei

xando
laços de

Mundo.
He comi
mum nos

ExpoíJt,
\

lhe difpoz a Divina providen-

cia. /

ã
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Santiífimo Sacramento, natural

CAPITULO IV. de Lisboa , filha de João Vaz
Rebelo, e de Maria de Lemos,

Vem para primeiras Fundadoras tudo gente conhecida , e nobre.

do Mqfieiro , e entraõ nelle Re- Acompanharão a eftas Leonor

ligiofas do de Santa Catharina Pires Rofada
, já viuva , filha

de Sena de Évora \ da-fe noti- de António Roíado, e Cecilia

cia de qiiem foraÕ. de Soure, lavradores honrados,

e ricos em S. Miguel de Ma-

AChava-fe o Meftre Frey chede, no termo de Évora , e

Joa6 de Portugal fem huma filha fua, Cecilia de Sou-

mais embaraço para hoípedar re , aífim may , como filha
,
pa-^

naquella pobre Glaufura os eí- ra ferem Converfas.

piritos, que fe fac rificarão a el- De Évora até Lisboa as a-

la, que a efcolha de primeiras companhou o Meftre Frey João,

Meftras daquella nova vida. Ti- e outros Religiofos graves; as

nha já do Reverendiífimo Frey duas
,
que haviaó de fer Con-

Jeronymo Xavier outra Paten- verfas , fe recolherão logo na

te para poder tirar de qual- Cafa nova para preparação , e

quer Mofteiro detta Provincia aceyo delia. As Religiofas fi-

aquellas Religiofas, que livre, caraó no Mofteiro do Salvador,

e efpontaneamente le ofibrecef- aflím por mais vifinho ao novo,
fem para a nova recoleta, e pa- como por Cafa da Ordem, e
ra poder pôr preceitos , e cen- merecedora de taes hoípedas

,

furas a todas , e qualquer pef- por reformada, inda que já cn-

foa da Ordem, que lho emba- fraquecido o primeiro vigor
,

raçaíFe , ou impediíTe, e com em que tiveraô poder os annos,

comiíTaõ para eleger primeira grandes arruinadores de fantos

Prelada. Com efta auâ:oridade edifícios. Alli eftiverao o dia,

tirou do religiofo, e reformado que chegarão da jornada, até

Mofteiro de Santa Catharina de á tarde do feguinte, em que fe

Sena de Évora trez Religiofas, recolherão ao novo Mofteiri-

e huma Noviça, de tanta capa- nho, deixando aquella Cafa edi-

cidade
, que criadas naquelle ficada , como fandofa ; tal era

berço da obfervanfcia fe acha- o feu exemplo , tal o feu tra-

vão com efpirito para eftreital- to I He verdadeiro iman a vir-

ia. Eraô Soror Ifabel de Jefus, tude , attrahe com brandura
,

naó fó huma das mais reforma- km ainda lhe repugnar a dure-

das , mas tida por mulher de za. Quanto mais, quenaóacha-
vida inculpável , e fanta ; So- va nefta Cafa eftranhezas a pri-

ror Joanna Bautifta , com taó meira reforma , como a que já

bom nome de virtude, e zelo, fora centro delia ; antes era6

que correndo o tempo , foy aquelles encontros poderofos fu-

Prioreza ; e Soror Filippa de zis
,
que feriaó frias pedernei-

Jefiis, fua irmãa, de naó infe- ras a tirar faifcas de fanta en-

riores prendas , filhas ambas de veja. Foy o dia em que íe re-

André Bugalho Sodrinho, e de colherão, o nono de Julho de
Dona Damianna Pereira de Sa- 1607. , e oitavo da Viíitaçao.

vedo ; era a Noviça Filippa do Ao fahir do Salvador as Re-
Part. IV. Kkk ii ligio-
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,

ligiofas , deixados os hábitos
, piritos os caftos lirios do mon-

que traziaô de Évora
, ( como te do Sacramento

,
que cref-

mais mimofos
,

por ferem de ciaÓ , e fe alimentavaõ fem cui-

eftamenlia ) e amortalhadas em dado próprio
,

porque o Ceo
hum burel branco, ou groíTeira era o que fe havia de defvelar

grizé , toalhas de linho eftira- no feu fuftento. Parece que af-

das 5 e fem artificio, lançarão lim o moftrou o fucceífo. Naó
compridos , e tapados veos fo- as aíTaltou aquelle , porque naõ
bre o rofto , com que naô fó tinha mais que fer anticipado

fervira6 de novo eípe£laculo ao aos que todas vinhao bufcando;

Povo ( que concorreo a vêllas ) foraõ*fe ao Coro a dar graças

mas foraó poucos os olhos
,
que ao Senhor por aquelle primei-

Ihe nao pagarão em lagrimas ro mimo ; e continuaraó-nas

aquelle defengano
,
quelhehiao por outro

;
porque ao mefmo

dando mudas. Com a Commu- tempo acodindo ao final , com
nidade de S. Domingos con- que chamavaô á Portaria , acha-

correo muita nobreza a acom- raõ a huma mulher de eílado

panhallas , aflím em obfequio humilde
,

que vifinha ao Mof-
do Conde , como em venera- teiro , e alFeiçoada á nova vifi-

çaõ de taes hofpedas. Reco- nhança ( tal era feu bom cora-

Ihidas ao Moíteiro , foy a pri- çaò , e fingeleza ) vinha faber

meira acçaó lançar o Vigário íè neceilitavaô de alguma cou-

o habito ás duas Converfas. Cha- fa. Soube da falta , e com boa

mou-fe a may Soror Leonarda diligencia lhe trouxe algum paõ,

da AíFumpçaó , a filha Soror acompanhado de coufa taó li-

Cecilia dos Anjos, gente finge- geira , como bufcada áquella

Ia , e criada no campo
,
que hora.

defpois fe fez lugar no das vir- Aflím hofpedou Deos aquel-

tudes, e agora o merecerá par- Ia noite as novas efpofas em
ticular neítes efcritos. Aflim fuaCafa, como dando-lhesa en-

prmcipiou a nova recoleta com tender que já começavaó a gaf-

trez Profeífas , e trez Noviças, tar do dote da pobreza. Cha-
Mas na6 deixe de entrar nas mava-fe a mulher Domingas

memorias defte dia hum fuccef- Francifca
,
que ( como fe a pe-

io , que fem duvida o deixou nuria foubeíle fer negaça ) nao

mais gloriofo , e o apadrinha fahio mais da Portaria , deixan-

mais lembrado. Como toda a do fua cafa pelo interefle de
anciã daquella fanta familia

, fervi r nefta ; o que fez em quan-

era verfe fepultada , nenhum to lhe durou a vida, deixando

cuidado lhe levou o tratarfe co- ao Moíteiro por fua morte hu-

mo viva. Aflím fe recolherão ma herança taò pobre
,
que fó

lem provimento para a mais li- lhe deu aquelle nome a vonta-

mitada colação daquella noite; de. No dia feguinte á entra-

em Cafa naô houve quem o dif- da , fe expoz o Santiflímo na

puzefíe, menos de fora quem fua Ermida com Mifla cantada,

o advertifle ,
porque o Meftre e Sermão

,
que fervio aflím de

Frey Joaõ fe tinha recolhido edificar os ouvintes , como de

ao Convento com a Communi- accender os coraçoens das no-

dade. Mas já eraõ aquelles ef- vas obfervantcs, para dar gra-

ças

rant.

Luc. 12.

^7-
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ças ao Ceo de fe verem no cen- fer a primeira Prioreza creaçaò

tro daquelles efpinhos
,
queelle do Padre Meftre Frey Joaõ ,

como verdadeiro , e abíoluto

da Gafa nefta Provin-

naõ lhe dava cuidado o
Vigário

cia

fabe trocar em flores
,
para im-

morraes grinaldas de efpiritos

penitentes.

Eftes forao os pequenos ali- bufcar, fenaó o efcolher : aílim

cerces , de que começou a cref- eraõ iguais as virtudes , e as

cer o grande edifício
,
que taô capacidades das novas fubditas

brevemente fe avilinhou ao Ceo; para a prelazia , que íó a hu-

eíte o myíleriofo , e apoucado mildade religiofa , e obfervan-

grao de moílarda, femeado na- te, emmudeceria a queixa ao

quelle cantinho da terra , de que merecimento das deixadas , e f

ó

brotou a fermofa arvore da ob- a obediência levantaria a mayor
fervancia Dominicana , em cu-

jos ramos começarão a fazer vo-

luntária habitação tantas aves

lugar a preferida. Foy efta a

Madre Sor Ifabel de Jefus , nao

fó por mais antiga , mas por

celeftes, ou tantos efpiritos obe- dotada de huma fmgular íinge-

dientes. Finalmente efte o pe- leza , e brandura
,
partes gran-

queno , mas Real cubiculo , em des fomentadoras de novas re-

que o Eípofo Rey introduzio formas , e muito a propoíito
as almas jiiftas , banqueteando-as para levar adiante o rigor del-

com a mais fuave das iguarias, las, fuavizado no génio trata-

dando-lhes feu Corpo para fui- vel de quem mandando para
tento , e a Gafa da Euchariftia defempenhar o cargo , acompa-
para domicilio, de que pode ja- nha para facilitar com o exem-
61:ar-fe entre perennes júbilos pio.

efte Sagrado Coro de efpofas

,

lembrando-lhes efte dia , como
o em que receberão da libera-

lidade do Efpofo taó íinalada

fineza: Introdiixit me Rex incel-

laria fiia : extiltabimus , ^ Iteta-

bimur in te , memores uberum tuo-

rum.

CAPITULO V.

Elege-Je a primeira Tricreza do

Mqfleiro ^ acodem Religiofas de

outros , tomaõ o habito Dona
Filippa de Portugal ^ e a Con-

dejfa Fundadora,

Já começavaó de levantaríe

as vozes do que davaó as novas

obfervantes , naô fó efpalhadas

pelos ouvidos da Corte , mas
recebidas , e bem aceitas nos

dos outros Mofteiros , foando

mais perfuafivas nos coraçoens

das mais reformadas nelles. Vi-

rão- fe notáveis eíFeitos; do da
Annunciada ( também da Reli-

gião, e hum dos mais graves,

e reformados delia ) fahio So-

ror Viftoria da Cruz , trazida

de fanta emulação de querer

também pizar aquelle novo ata-

lho, que na terra fe tinha def-

cuberto para o Ceo. Do de

ERa tempo de dar Cabeça Aveiro trouxe a mefma refolu-

áquelle corpo myftico ( ain- çaô a Madre Sor Catharina dos

da que pequeno ) para que co- Martyres ; e nao fendo menos
meçalfe a refpirar nelle a nova efficaz nos pertos, que noslon-

vida da obfervancia nos exer- ges aquelle mudo pregão da vir-

cicios da obediência. Havia de tude , apreíTou a Dona Filippa

de
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de Portugal , irmãa do Conde tando-fe aos filhos com hum ani-

Fundador Dom Luiz ,
para en- mo varonil , e efpirito abraza-

trar por aquellas pobres , mas do ( de que pareciaó faifcas as

venturofas portas , taô defpida palavras ) lhes diíTe as ílmilhan-

do que lhe podia oíFerecer , e tes palavras:

tinha offerecido o Mundo , co- Bem fey que o Mundo cha-

mo acompanhada do muito que mard a ejia refoluçaõ defpego ; e

lhe dera o Ceo , naõ fendo o de naõ deixara eu de confentir na opi^

menos valor hum claro , e com- niaõ do Mundo ^ fe as luzes de

preheníivo entendimento , com CathoUca me naÕ enfinaraÕ ,
que

baftante noticia da Latinidade;, fendo Deos o centro das creatu-

de que fe valeo para a das Ef- ras ^ nunca obraÕ ellas com mais

crituras , de que tirou o tema
, razão ^

que quando biifcaÕ ejle cen-

que nefta occaíiaó deu ao Mef- tro. Sey que vós outros Jois pe-

tre Vigário para a Pratica, que daços da alma ; e querer falvar

lhe fez na entrada. Foy o ver- ejie todo , nunca pôde fer violen-

fo 13. do Pfalmo 65'. Introibo cia para as partes delle. Deixar-

in domum tuam in holocauftis : vos
,
por bufcar a Deos , he por-

reddam tibi vota mea^ qu<e dif- vos nas maons de Deosj e melbo-

tinxerunt lábia mea. Gomo fe dif- rarvos depay^ naõ he privarvos

fera : Entrarey Senhor , a fer vi- de mãy. Em naõ teres na mây a

Bima nos Altares de vojfa Cafa, afjiflencia^ tendes no pay o reme-

e defempenharey com vofco a mi- dio\ e naÕ hides a perder nada^

nha promeffa. K que tinha feito fe he d cufta de grangear tanto.

( atraz fica dito ) de entrar nef- Deos
, que vos tira dos meus bra-

ta Gafa , vinha cumprir agora ços , he para vos naÕ tirar dos

com tanto alvoroço , como quem feus olhos ; vede Id quanto mais

aífim eftendia os olhos á paga ,
valem os feus olhos

,
que os meus

que efperava , como os paflbs braços, NaÕ podeis duvidar aquel-

á que fazia. le mimo
, fe olhais para a minha

Naõ fofriaô os Gondes Fun- refoluçaõ ;
porque ofendo Deos taÔ

dadores ver que fe lhe foífem jufto , e taõ igual , nada perderey

adiantando aquelles elpiritos , a por amor delle
,
que elle naÕ con-

que talvez a fua refoluçaõ dera ferve por amor de mim. Lembre-

exemplo
; já lhes parecia omif- vos que vos criey com todos os

faõ o nao tomallo , fem fe que- defvelos de may ; ló o voffo proce-

rerem valer para a defculpa de dimento quero por paga defle tra-

dctidos , da de irem rompendo balho\ e fe o voffo nafcimento^ e

o caminho por entre embaraços, o voffo enfmo vos executaÕ a fer
Parecia-lhes contemporizar com bem procedidos para o Mundo

,

o Mundo , o efcutar aquelles , hoje
,
para que ofejais para Deosj

ainda as mais reconhecidas dif- vos dá o meu exemplo melhor en-

ficuldades ; romperão hum dia fino, NaÕ podia eu fizer mais com

com todas , e mandando levan- affiflirvos , do que o que faço em
tar antemanhãa toda a familia, deixarvos\ que o que vay de enfi-

recolhidos com ella a hum Ora- narvos a agradar ao Mundo afervir

tório, e feita oração, abraçada a Deos j he o qtie vay do enfmo ,

a GondeíTa com huma cruz , e que já vos dey , ao exemplo
, que

naõ maons hum Rofario , vol- hoje vos dou : e fe vos deixo me-

lhor
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Ihor enfim nefte exemplo , muito ta efficacia ,

qtie fempre conhecia

melhor may uos efcolho quando que era impojjivel a refiftencia \ e

'VOS deixo. A Virgem do Rofario naõ cuidey alguma hora em fazei-

he vojfa may ; ijio quero que vos la
,
que me naõ affaltaffe a medo-

lembre de/ia defpedida : que com o nha reprefentaçaÕ de hum grande
,

Rofario na maÔ vos lancey a ulti- e efcuropoço
,
que diante dos olhos

ma benção. Façavos a minha lem- fe me abria com hum ameaçador
y

hrança devotos
;
que a pua devo- e profundo Inferno. Pois fe a dif-

çaÔ vos fard feus filhos. Lembre- pojiçaô he Divina , como chamaÕ

vos que fois irmaons , e Catho- a i/lo culpa , e minha ? Cufleme em-

licos
j
para que vos ameis huns hora o paffar a vida em defconfo-

aos outros , e todos a Deos. Elle^ laçoens , e em lagrimas a repre-

qiie me leva dos vo£os olhos
, fentaçaÕ inculpável , e natural

permittird que os meus vos ve- ( que bem fey que fou humana )'

jao em fua prefença. Efpero que de deixar o Conde , e meus filhos

façais por merecella , e que ejle ( que em fim faõ pedaços do cora-

facrificio me facilite o caminho
,

çaõ ) . Deos
,

que o eftã vendo ,

'

por que a bufco. Filhos , ficay ^ a me dard confiancia , e efta a coroa.

Deos ! Se viver chorando , morrerey rin-

Aílím callou
, que já os olhos do.

fe lhe começavaó a humedecer Com llmilhantes praticas, fo-

aos gritos do fangue , efcuta- mentadas do grande eípirito do
dos com eftranheza da refolu- Meftre Frey Joaô , chegarão a

çaõ , e da conftancia. Com a Lisboa, bufcaraô o Mofteiro,
meíma voltou ao Conde ( que e entrou a CondeíTa recebida

também a efcutava ) e defpe- nos braços, e alvoroços daquel-

dindo fe delle com huma incli- la fanta companhia , fendo mais

naçaõ, paíTou ameterfeemhum poderofa a edificação de a ver,

coche com feus dous cunhados e a ouvir, para lhe íoltar as la-

o Meftre Frey João , e Dom grimas, que a dor, com que a

Nano Alvares de Portugal. Era natureza havia tao pouco a con-

o caminho, que levavaó , de Sa- vidou a ellas. Mas antes que
cavem para Lisboa: e querendo vejamos a CondeíTa abraçando

p Meftre Frey João paíTallo , efta fufpirada mortalha , naó he

confirmando aacçaó daCondef- para efquecida a advertência dé

fa, advertindo-lhe que paren- que fundado , e dotado efte

tes do Mundo ( dizia-o efpe- Mofteiro pelos Condes , e per-

cialmente por íeu pay , e íeu tencendo-lhesotitulodePadroe-

tio ) fobejavao a quem hia buf- iros , e a Capella mor delle > ,

car a fraternidade religiofa , on- entendendo que efta fuperiori*

de fe naõ reconhecia mais pay, dade feria embaraço para que
que Deos

, que o era verdadei- algumas familias nobres fe na6

ro , accendida ella em hum no- recolheíTem no Mofteiro, fizeráo

vo fervor , rompeo aíHm o fi- gcnerofamente defiftencia de tu-

lencio: do, como confta de huma Ef-

Que me querem meus paren- critura ( que por dilatada a ef-

tes} Satisfazellos hey a elles y cu íamos defta) feita aos 1 8. dias

. defobedecendo a Deos} A Deos , de Julho de 1607., e fe guarda
que me chama y e obriga com tan- no Moíteiroj em que explicaó

que
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,

nix mul-
tiplicabo

dies meos
Job. 1^.

II.

que a nenhuma peíToa, de qual- da, que no ninli©, que edifíca-

quer qualidade, fe dê o dito ti- ra , acabaria a vida para mul-

tulo, ou Capella mor, e fepul- tiplicalla difcreta , e venturofa

tura nelia; o que feito, tornará Feniz. Permitta-feme eíla bre- j^ nidulo

á Gafa dos Coodes o padroa- ve reflexão, onde o grande da meo mo-

do.
" '

"
"

Dilatoufe por alguns dias

que.a Gondeíía tomaíTe o habi-

;tq.{:era6 efperanças de que £e

reduzifle ao confentimento p
Conde feu pay , e o Arcebifpo
de Lisboa feu tio ) mas , ainda

que.fem, elle , começou logo a

•provar a mao nos empregos da

humildade , fervindo na coíi-

nha, e mais officinas do Mof-
teiro com tanto goílo, como fe

andara merecendo o executallo

por preceito. Naõ lhe tardou

muito: tomou o habito em 23.

úe Agoíio- de 1607. Chamou-
le Soror Joanna do Rofario , e

começou logo a trartar-fe como
eferava na mefma Gafa , em que

matéria podia difpeníar com o riar: &fi.

defpido da Hiftoria , o raro fuf-
^""^ ^

^''

pender a velocidade da penna.

Naô foy menos prompto , e

exa£lo oGonde
( já nefte parti-

cular fica neftes eícritos noticia

delle ) porque fem liberdade

para pôr em execução o leu vo-

to , como ligado á fatisfaçaó de
algumas dividas , fe retirou á

recoleta de Bemfica. Gompoftas
ellas , tomou o habito em Al-

mada. AíHm ficarão eftes Senho-
res oíFerecendo a Deos hum
Templo , e dous facrificios. A-
quelle de fuás fazendas , elles

„de fuás pe/Toas.

CAPITULO VI.
era Senhora ; mas taõ conten-

te, e fatisfeita, como quem ai- Mqftra-fe a feparaça^
^
que efte

Mojlciro tem da Provinda , com
fogeiçaÕ immediata do Geral da
Ordem.

s
Uppofto vermos já o Moí-
teiro na fó povoado , mas

correndo com toda a obfervan-

cia , e a mayor da Província

,

naô parecerá efcuíada noticia

( como circunílancia conferva-

cançava que naquella . morta-

lha
, que a cingia , eftavaô as

jnantilhas em que começava fe-

lizmente a refpirar para a ím-

mortalidade. Já conhecia ber-

ço o que lavrara fepultura
\
por-

que já fora do Mundo enten-

dia ás veíTas do que elle enfina.

Como, diria que fabricava ber-

ço para melhor vida quem vif-

íe a Feniz ajuntando os mate- dora daquella obfervancía ) o
riaes odoriferos para a foguei- moílrar como he fogeito imme-
ra? Aos rayos do Sol fabrica diatamente ao Geral, com Vi-
efte Altar, como fe feridos dos gario dado por elle, eindepen-
feus rayos 5 fe lhe abriíTem os dente dos Provinciaes da Pro-
olhos

,
para conhecer , e dili-

genciar aquelle venturofo futu-

ro. Sobre o Altar ,
que SorJoan-

na levantara ao Sol Euchariíli-

co , fe começava a abrazar Pe-

que oniz entre as lavaredas

vincia \ efta fingularidade , e
privilegio lhe alcançou o Mef-
tre Frey Joaó feu Fundador

,

em nome dos Condes, fendo
elle o primeiro Vigário

, que
reconheceo a Caía com pode-

mefmo Sol lhe ateara no peito; res para fundação , e adminií-

e já parece que dizia illuftra- traçaó delia , como conlla da

Paten-
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Patente do Reverendiflimo Xa- tao claras as repoftas

,
que bem

vier. moftravao
,
que o efcrupulo ti-

Affim começou o MeftreFr. nha mais de enveja
,
que dedu-

Joaó a executar o officio de in- vida , e o abraçarfe com ella,

dependente. Efcolheo para Con- menos de zelo
,
que de teima.

feíTor das Religiofas o Meftre Qiianto a que o Mofteiro per-

Frey Aleixo de Setuval ( Reli- tencia ao Prelados da Provin*^

giofo exemplar de conhecidas cia
,
por fundado nos deftridlos

letras , e opinião de virtude ) delia , era falíb
,
porque Prela-

que defpois de fe.rvir a Deos y
dos de Religioens naó tem def-

e a Religião na converfaõ das tritlos como Bifpos , e eftes

almas na índia , voltou para a muitas vezes íaõ nacionaes , e

Provincia , como benemérito íi- na6 locaes. Mas melhor exem-
lho delia. Fez Capella6;e como pio em Nápoles, onde a Pro-

Prelado de todos > viíltava aílim vincia de Lombardia tem Con-
Frades, como Freiras, punha ventos

,
que governa. Efpira-

preceitos , e cenfiiras , miniílrava rem os poderes da Patente com
'todos os Sacramentos , recebia, a fundação , fora a declararfc

ao habito, fazia profiíToens , con- aífim naquella , e nao vindo ab-

lirmava Preladas , e delegava foluta
,
quando naõ quizeíFe re-

poderes, como Ihçfuccedcoem correr o Vigário a que ainda
trez áhnos

, que fóy Prior de reftava "a fundação do Moílei-
Bemfica, e dòiis, que gaftou ro

, porque ate alU era huma
na Corte de Madrid ( a que fòy Cafa de empreftimoi Aos po-
ja importâncias mayoresj dei- ;der^s amplos pode dallos oGe-
xando.em feu lugar ao Confef- ral , eaos deiegàdçr^ coftuma
for, com algumas limitaçoens ' dar todos oà que pertencem á

no poder , coiíio' nàõ fazer ou-" fundação', que fe intenta f éjèt

tr-o ConfeíTor o^din-àrio, na6 V4- ceptuándo os que expreírameii*-

fitw V nao por 'preceitos,, pao te limita.,

receber ao habito, naô fazer Mas com o Padre Méílr^
profifToens. FreyJoaÕ nao queria

,
que a vir-,

" Mas nada baftáva a callar tude ándáíTe em opinioens , e
os efcrupulos

(
guiados difficil- diíputas ^' onde cada hum havia

mente de bom zelo, onde ama- de fuílentar a fua duvida, ou
teria trazia comílgo ,- quando por.paprijqho, ou, por rcfpeito^

naô lucro , aò menos refpeito ) recórreb ao Géraf ( era o Mcf-
que inftavaó em que já fe devia tre Frey Agoílinho Galatino ,

entregar a adminiftraçao do fucceíTor do Xavier
) que po.Cví

Mofteiro aos Provinciaes da Pro- Patente fua , expedida erh i^.

vincia, como fundado nos def- de Dezembro de 1609. confif-

^lri6los delia, explicavao , que a mou a paíTada, mandando , qtie

Patente do Vigário efpirara com continuaíTe com omefmo éílylo

a fundação
,
que naõ tinha a- de governo até alli. Huma,, e

-quelle tantos poderes como ex- outra Patente confirmou o Col-
ereitava

, porque nem os. Pro- leitor pOr huma Provifaó ( que
vinçiaes os tinhaó tao amplos, para mayor prova. vay aqui lá.i-

c ablolutos. cada) e traduzida, vem adi--
JiíU§ as iaftáncias j mas era6 zer

:

O Pare. IV* Lll oaa-
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OSíavio Accorombono , por mercê de Deos y e da

Santa Sé ApoJloUca , Bifpo de Fojfombruno , CoUeitor

Geral y e Apojlolicoy com poderes de Núncio nejles Rej-

nos y e Senhorios de Portugal. A quantos ejla Provifao

virem , fazemos a faber , que havendo refpeito ao que a

Madre Prioreza , e as Religiofas do Mojleiro do San-

tijfimo Sacramento dizem , e outro fi^ o que o Reveren-

do Padre Provincial da Ordem de S. Domingos , nejla

Provinda de Portugal , dá em repofta , auftoritate Apo-
ftolica a nós concedida j e de que ufamos nejia parte , con-

firmamos 5 e approvamos as Patentes ^ que os Reveren-

àijjlmos Padres Geraes da dita Ordem ^ em favor do Re-
verendo Padre Me/ire Frey João de Portugal , fobre a

fundação^ infirucçao^ adminijlraçao ^ e governo do dito

Mofteiro paffaraÕ }^ e mandamos em virtude de Santa obe-

diência 5 e fob pena de excommunhao ipfo fa6lo incurren-

da , aos inferiores dos ditos Padres Geraes , a que per-

tencer ^ a a cada bum delles in folidum , nao encontrem

em modo algum as ditas Patentes ^ por fi^ ou por ou-

trem 5 direíle , vel indirefte ^ antes em tudo as cum-

praõ^y e guardem^ ^ f^Ç^Õ inteiramente cumprir j e guar-

dar 5 como nellas fe contém. O que também o dito Padre

Meflre Frey João de Portugal
<i
debaixo das mefmas cen-

furas j cumprirá , e guardará , como fez até o prefente.

Dada em Lisboa fob nojjo final ^ e fello^ aos 17. dias do

mez de Dezembro de 161^.

Oétavio Accorombono Bifpo FoíTombruno.

Vindo defpois o Rcverendiíli- e eftylo de vida , e governo de
mo Frey Serafino Silo viíitar feu Vigário , mandou pôr as

'efta Provincia de Portugal , e duvidas em perpetuo íilencio^

celebrar Capitulo geral no Con- e que o governo foíTe continti-

veilto de Lisboa em 1618., tor- ando, accrefcentando por nova
Tiaraó alguns Religiofos a pro- Patente

, que fuccedendo fale-

por as mefmas duvidas fobre cer o Vigário , ou tirarfe por
efte Mofteiro , e feu Vigário, algum incidente , o Gonfeflbr

Vifitou-o o Geral , e tocando continuaíTe no governo , até o
com a experiência a reforma

,

Geral prover de Prelado novo.
-3Í^O O
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o Geral Marinis concedeo, e virtudes , e fecundo campo de

ordenou dcfpois o mefmo. caftilfimas flores, leito, em que

Correndo o tempo , eleito defcançava o Sagrado Efpofo

Bifpo de Vifcu o Meílre Frey das Virgens , horto fechado ,

Jaõ, c fuccedendo-lhe na Vigai- em que íe apafcenta o Cordei-

raria. o Meílre Frey André de ro Euchariftico , venerado dos

Santo Thomaz , naõ baftaraó tempos, como eterno depofito

todas fuás letras
(
que erao gran- da primeira graça.

des, e bem conhecidas ) a ref-

gatallo :,dos antigos efcrupulos CAPITULO VIL
na adminiftraçaõ do Moíleiro,

independente da Província; ou Da Madre Soror Ifabei de Je/u^y

porque olhava menos para o huma das Fundadoras ^ epri'

que fabia
,
que para fua con- meira Prioreza dejie

Iciencia , ou porque a pouca an- Mojteiro,

cia de governar o levava a re-

conhecer embaraços donde os ^^Onhecida já a exaâa ob-

nao havia. Recorreo ao Collei- \^^ fervancia deíla Gafa ( ref-

tor ( «era neíle tempo Joaó Bau- tauradora neftes últimos tempos
tiíla Paloto , que defpois foy daquella primeira , com que o
Cardeal ) que fatisfazendo-lhe grande Patriarcha defta Fami-
ao efcrupulo, o mandou conti- lia deu principio á Çlaufura de
nuar no governo. Delle o ti- fuás filhas de S. Xifto em Ro-
raraõ para Lente de Prima da ma ) fegue-fe a noticia das ven-
Uniyerfidade de Coimbra , e turofas povoadoras delia, em
em feu lugar foy eleito o Ve- quanto nos nao chama a obriga-

neravel Padre Meílre FreyJoão çaò de defcrever a em que fe

de Vaíconcellos
,

por Patente melhorarão de vivenda
,
por fer

doRevercndiíIimoRodulfo,, em 'precifo o ir efta memoria no
27. de Março de 1635'. eften- mefmo lugar, e anno, em que
dendo-lhe o poder a reformar fe lhe acabou â vida. Foy a
o Mofteiro, fe foíTe neceíTario, Madre Soror Ifabel filha do Dou-
e a fazer ( fendo aíFim çonve- tor Francifco Nogueira de Bri-r

niente ) Vifitadores alguns Re- to.j^e de Cecilia de Soure Co-
ligioíos graves. gominha , nafcida , e criada em

Deftas refoluçoens , ePaten- Évora, berço naó menos de fua

tes confta bem , como aelei- vida, que de fua virtude. Af-

çao de Vigário , com poder am- íim madrugou o Ceo a encami-

plo , ifençao , e governo deMof- nhalla para li , e por hum tao

teiro., he tudo, firme, como re- novo caminho
, que dandolhc

conhecido , e confirmado por hum génio brando , e aífeiçoa-

quatro Gcraes , moftrando bem do áquellas coufas , em que el-

o acerto de fe eoníervar nefte le eoíluma criar huma ellampa

privilegio a continuada refór- fua ( na natural perfeição da
ma, e obfervancia , fem afrou- fermofura ) efta a levou a fa-

xar.por efpaço de quafi hum ber eftimar a verdadeira,

feculo, , até o tempo , que ef- Sendo muito menina , e ven-

crevemos , antes avultando , e do em cafa a Imagem de hum
florccejido como Seminário. ^dq Chriílo crucificado ( e notável

P^rt. IV.
'

LU ii fer-
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fermofura da Imagem ) aílím fe e aíGm fe lhe trocou nella a

cativou daquella fermofura
, que contemplação em natureza , por-

nada lhe levava mais os olhos

,

que tiradas as horas do Goro ,

e os agrados
, que ella. Seria e precifas obrigaçoens do Mof-

herança daquelle grande filho teiro, o mais do dia paíFava em
do mefmo pay, o Taumaturgo oraçaô , eftendendo-a á mayor
de Entre-Douro , e Minho, que parte da noite,

dos braços da ama paífava com Com o cargo , e obrigaço-

ancia aos de hum Crucifixo, be- ens de Prelada ( paífada a eíte

bendo pelos olhos naquelle Sa- Mofteiro novo ) perdia com ma-
grado fangue melhor vida, que goa fua muita parte defta de-

a que defprezava no leite. Cref. licia de feu efpirito, e aflim fe

ceo com os annos em Soror Ifa- deixava levar defte fanto focego

bel o conhecimento , entrou o delle para o recolhimento , e

da Fé no da doutrina Chriftáa, pouco trato ( inda do que to-

e alcançou delia
, que aquelle cava ao commodo humano da

era o retrato do mais fermofo Caía ) que advertindo-lhe o feu

efítí*e os filhos dos homens , e Vigário o Meftre Frey João
quê aquella era a reprefentaçao ( que fabia muito de fua con-

da forma, em que dera a vida fciencia ) Que era necejfario ,

por elles. que a Prelada fojfe menos recolhi-

Pafíbu-íe a fympatia a razaõ, da , aj/tm para examinar , e reme-

O génio a agradecimento, com diar defeitos .^ comopara Jer exem-

huma taõ fanta tenacidade de piar de perfeiçoens
,
para que as

querer , e contemplar a fobre- Religiofas olhajfem , naÕ fô como

natural fermofura , que alli fe fubditas , mas como difcipulas :

feprefentava
,
que fazia muito refpondia ella com humildade

,

por eftar fó , ou em filencio (na e fingeleza : Eu bem proteftey a

occupaçaÕ honefta da fua almo- Vojfa Paternidade
,
que era huma

fada ) por íè lhe reprefentar, bruta : e Vojfa Paternidade me
^ue alli merecia affagos , e fa- dijfe ,

que d fua conta tomava o

vòres daquelle Efpofo
, que ef- encaminharme ; veja como fou in-

tava com os braços abertos pa- capaz
,
que naÕfey aprender

,
quan-

fa èlles ( aífim o contou com to mais enjinar ? Aílim moftrava

lingular fingeleza , fendo já Re- moleília , quando lhe lembrava6

ligiofa , a huma de conhecido o nome de Prelada , refponden-

nome, com quem praticava cou- do ás Freiras : Anday , anday
y

fá^ de íeu efpirito ). Naô fo- que eu naÕ fou Prioreza \ fou hu-

freo o de Soror Ifabel o dilatar ma brutinha.

Raro fobre tudo era o feu

filencio ; o amor defte lhe fazia

ainda mais penoío o officio
,

que naó fó a tirava muitas ve-

zes da cella , mas a obrigava

á rhaô de éfpofa a quem eften-

dia o braço para lhe dar a fua,

è nella a melhor coroa ; cele-

brou os defpoíorios , tomando
ò habito em Santa Catharina de

Évora. Alli começou a goftar a fallar em coufas pertencentes

com mais focego das fuavida- i Cafa. Como para ella naõ ha-

des da vida contemplativa: a- via mais vida, que a do efpiri-

thavafe no centro , porque aí- to , nao reconhecia mais idio-

íim começara a refpirar a fua, ma, que o do filencio. Carita-

tiva ,
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tiva , naô havia miferia , ou àef- Évora , onde também eraõ Re-
amparo do próximo

,
que lhe ligiofas as irmaas do Meftre

naô feriíTe o coração; aífim pa- Frey João de Portugal, que de

rece, que lhe eftalava efte , ou huma grave enfermidade eftava

lhe naò cabia no peito , com em Lisboa fem efperanças de

a anciã de pedir aDeos por ai- vida. Choravao as deíconfola-

guma neceflidade 5 e muito mais das irmaas, efperando cada ho-

de efpirito. Dizia
, ( e bem ) ra a ultima noticia, quando en-

que efta era mayor importância, tra por huma cafa , em que ef-

Se da parte de Deos fe lhe pe- tava huma delias ( a Madre
dia , toda a fua affliçao era o SororJoanna Bautifta) a Madre
imaginar-fe indigna de etcuta- Soror Ifabel

,
que com extraor-

da , obrigada a naõ faltar ao dinaria alegria repetia muitas

refpeito
,
porque fe lhe pedia, vezes: F^ida, 'vida, ha de vivery

Teftemunhava o feu ConfeíTor ha de viver, Tinhalhe pedido

deíla penofa batalha de íua ai- muito a Madre Soror Joanna

,

ma. que encomendaíTe a Deos a fau-

Se compaíllva , naõ efcuta- de de feu irmão
;
parecialhe cf-

va miferias fem lagrimas nos tylo de quem lhe metia animo
olhos , naó os punha nunca fem de naõ cfpcrar más novas , mas
ellas nas pinturas , ou Sagradas inflava com ella , que lhe ex-

Imagens da Paixaó de Ghrifto

;

plicaífe a caufa de taõ alegre

,

mas comíigno taõ efquiva , e e repentina promeíTa. Sabey ( lhe
auftera , que coftumava dizer

,

refpondeo a Madre Soror Ifa-

que naõ fabia como havia de bel mais de íingela
, que de im-

morrer
,

porque naÕ tinha ne- portunada , ou porque permit-

ceífidade alguma , em que Deoá tio Deos
,
que fe foubefle aquel-,

lhe provaíFe a paciência ; que o le favor
,

que fizera á fua fer-

fuftento era bom , e fem falta va ) que ejlando no Coro fó ^ e em
( efte nome dava á pobre refei- Oração , ouvi dizer claramente :

çaõ religiofa depefcado, eher- Cajligans cafligavit me Dominus j

vas , aquelle commummente íe- ^ morú nontradidit me. ( He o
CO, eítas

,
poucas vezes mimo- verfo i8. doPfalmo 117., e vai

fas ) que andava contente , e tanto como: Cafligoume o Senhor

j

abaílada , que aílim mal fe po- cajiigandome ; mas naô me entre-

dia confumir a vida. Era a fua gou nas maons da morte ) . Suc-

ancia
,
que ella fe lhe acabaífe

,

cedeo aífim ; melhorou o irma6
e julgava

,
que naquelle trato Frey Joaõ defde aquelle dia , de

tinha largo arrimo, como feel- que naõ tardou a nova.

la com o jejum, a oraçaõ , e a Mas mayor favor o que o
diíciplina, tudo continuado, fe Senhor lhe fez em outra occa-

naó foíTe enfraquecendo ; mas fiaõ na mefma Cafa. Achavaõ-
pagava-lhe Deos efta alegria

,

fe nella enfermas , e perigofas
com que vivia rica na pobreza as duas irmaas do Meftre Frey
de fua cafa , com as efpirituaes Joaõ ( que defpois , como fica

confolaçoens
, de que fcmpre ja advertido, vieraõ para Fun-

abundou efta. dadoras defte Mofteiro ) as Ma-
Vivia ainda efta Madre na dres Soror Joanna Bautifta , e

de Sanca Catharina de Sena de Soror Filippa de Jefusj afllftia-

Ihes
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lhes na doença outra irmáa , tam- morrer ; day graçns a Deos
,
que

bem Religiofa, a Madre Soror 'vos deu vida
, fó para o fervir.

Maria Pereira. Laílimava-leSo- Aílim lhes contou o que Ihefuc-

ror Ifabcl , e fentia o privalla cedera para coníolaçaô fua. Tal
Deos de duas amigas de gran- era a candidez de feu coração,

de efpirito,, e com quem alivia- e tal a opinião
,
que lhe tinha

va o feu; aííím pedia ao Senhor grangeado
, que já entendiaõ,

com lagrimas , e larga oração que o que revelava , era porque
pela faude de huma , e outra, Deos lho permittia, para glo-

quando no mayor fervor delia ria fua, e honra de íua ferva,

ouve em efpirito
, que morre- Convalecia Dona Filippa de

ria Soror Joanna. Entriíteceo- Portugal, irmãa do Conde de
fe muito , e com grande aflic- Vimiofo Dom Luiz ( de que
çaó de fua alma inftava com agora falíamos ) ainda eílavano

Deos
,
que o naô permittiífe

;
feculo , e ao prefente com o

que lhe délTe vida , allegando Conde feu irmaõ em huma quin-

as grandes prendas de zelo, e ta fua no termo de Évora. Fo-
Religiaõ , ^e que era dotada, ra arrifcada a doença, eraacon-
Refpondeolhe o Senhor : Qite valecença vagarofa ; efcreveo-

fe Ví'vejfe: Soror Joanna , morre' lhe a Madre Soror Ifabel ( co-

ria a outra irmãa Soror Filippa, nheciaò-fe , e tratavaô-fe com
Isfaõ Senhor ( tornou Soror Ifa- aquella grande lympathia de ef-

belcomanciofaeiEcacia) «fw^í?- piritos, que naô tem commer-
rpr Filippa ha de morrer

,
que com cio

,
que naô feja para melho-

a fua voz( erafermofa, e fua- ras delle ) que eíperava em
ve a defta Madre ) vos louva no Deos, que lhe continuaíTe ame-
Goro , e fa^ devoção a quem a Ihora , e a vida , como quem
ouve nelle. Morrerá logo Maria: lha guardava para huma Clau-

{ tornou o Senhor ) era efta a fura da Ordem de S. Domin-
outra irmãa, que com boa fau- gos. Teve Dona Filippa por
de aífiftia entaô ás duas doen- graça a circunftancia da promef-
tes. Eft^va a Madre Soror Ifa- la

,
porque fe achava ao mefmo

bel affliíliííima , e confufa das tempo com licença do Provin-

replicas
,
que tinha pofto , e co- ciai de S. Francifco para to-

IBO convencida de íua humilda- mar o habito no íèu Moíleiro

de , lançando fe por terra , e da Madre de Deos , e naô me-
ponJo nella a boca, poz nadif- nos o confentimento do Conde
poíiçaô do Senhor tudo o que feu irmaô , a quem ainda nao
pedia. ! vinha á imaginação o fundar

Convaleceraô logo as duas efte Mofteiro : mas ao que crê

irmãas , e cahio gravemente a a piedade, e defpois favorcceo

outra Soror Maria
,
que dentro o fuccelFo , tomando Dona Fi-

em 15. dias faleceo. Erttriíle- lippa nelle o habito , fem du-

ciaõ-fe muito as convalecidas

,

vida illuftrou Deos fua ferva

e praticando hum dia com a Ma- com eftc anticipado conheci-

dre Soror Ilabel , lhes diífe mento.

com fanta íingeleza: Anday , an- Teve-o tao bem de fua mor*
day , nao fejais fimplez ( palavras te com naô menos raras circunf-

luas ) que vós ambas havieis de tancias : era já nefta Gafa naô
íò
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fó Religlofa , mas Meftra de que lhes difleíTe alguma coufa.

Noviças a mefma Dona Filippa com que as confolaíTe , já que

de Portugal , agora Soror Fi- as deixava. Refpondeolhes , ^«e

lippa de Jefus Maria , na fegun- tinhaõ grande caufa de confolaçaÕy

da vez
5
que a Madre Soror Ifa- porque aquelle feu Mo/ieiro cref-

bel era Prioreza nella. Adoe- ceria muito ^ e brevemente y ajfim.

no temporal y como no efpirituaL

( e aílím fe vio ) . Ficou logo

em hum focegado íllencio , co-

mo fe o Ceo lhe quizeíTe pa-

gar o que tanto guardara em
vida , reprefentandolhe as fua-

ceraõ ambas , e gravemente
y

quando amanhece hum dia a

Madre Soror líabel com huma
defuíada alegria , e chamando
algumas Religiofas ( eraó as

principaes as Madres SororJoan-

na Bautifta , e Soror Joanna do vidades daquella , a que paíTa-

Roíario ) lhes diz
,
que a Ma- va. Aífim efteve , como extati-

<Jre Soror Filippa ha de viver, ca, dous dias, no cabo delles

porque ouvira claramente dizer lhe deraó a Unção , e ella a al-

aquella noite : Filippa viva , a ma a feu Creador placidamen.-

tempo que aífím o pedia a Deos. te , em 21. de Dezembro de
O meímo fegurou ao Vigário 161 1. nao tardando o Ceo em
o Meftre Freyjoaó, que áquel- moftrar, que lha dera, e o Se-

la hora entrava a confeíTalla , e nhor a ella , a melhor , e ver-

perguntandolhe elle, fe ella vi- dadeira vida, que já vivia. ,

viria também, refpondeo: Que Era a irmãa Converfa So-
três vezes ouvira: Tu hafde mor- ror Leonor da/AíFurapçaõ, fo-

rer. Pedialhe o Meftre Frey brinha fua, e boa dikipula de
Joaõ, que nao defamparaíTe tao feu exemplo; as obrigaçoens do
depreíTa aquellaCafa, que para langue, e do habito, as fauda-

feus augmentos neceííitava de des da companhia, e do enílno,

fua vida , e que bem podia pe- a levavaõ á fepuítura da boa
dir a Deos com efte fim a con- tia,, pedindo a Deos, como po-
fcrvaçaó delia. Façafe a vonta- dia, pelo defcanço de fua alma,
de de Deos ( refpondeo ) ainda quando huma noite ( poucos
que he verdade

,
que nao dcfejo dias defpois de fua morte ) lhe

VoUoèu ,^ fufpendendo-fe hum apparece a mefma Madre , vef-

pouco , accrefcentou: Per ignem^ tida naõ já em pano groíFeiro,

i^aquaniy como fe quizera raof- mas em hum habito branquiíli-

trar
,
que naô prelumia de fó mo , lançado fobre a toalha^",

paífar áquelle gozo fem expe- e efcapulario hum Rofario, de
rimentar os rigores do Purga- que eraò contas flores cheiro-

torio ; fendo , que na efperan-

ça de ver a Deos ( aíHrn o re-

feria, e teftemuohava o Meftre

Frey Joaó leu GonfeíTor ) efta-

va como certa , e tallava como
fegura , como ie lho revelara.

ias , e exquiíitas. Aífuftoufe So-

ror Leonor á primeira vifta ,

mas cobrou animo com a gran-

de claridade, e alegria da vir

fao , efcutando
,
que lhe dizia

a venturofa Madre : Dizey d
Recebeo aquelle mefmo dia voJjTa Mefira ,

que cave por onde

o Viatico com juizo perfeito, eu cavey y e fufpendendo-fe So-
e dcmonftraçoens de grande ju- ror Leonor, c perguntandolhe
bilo. Pediaõ-lhe as Religiofas , p que vinha a dizer ,

porque
como
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mas palhas , batalhando com a

inclemência dos elementos a

poucas horas de nafcido , como
enfayo para os trabalhos

,
que

vinha abraçar , e vencer na cam-

eómò de ílngelo entendimento,

naõ penetrava o fentido , lhe

refpondeo : Dizeilhe
,
qne gover-

ne com brandura , como eu ufey 5

e defappareceo.

Era Meftra das Noviças fua panha do Mundo , deixando eP

frande amiga a Madre Soror ta demonftraçao
,
para que por

ilippa dejefus Maria , e aíEm ella fe conheceflem defpois por
a Soror Leonor, como ás mais, feus defcipulos, e mimofos, os

que eftavâo á fua obediência, que nafceíTcm lutando com as

tratava com afpereza
,

por fer miferias , e os infortúnios,

naturalmente fogoía , e auítera. Aflim deu o Ceo a conhecer

Sei-violhe efte conlelho para mo- a Madre Soror Filippa dejefus
derar ao diante os rigores de Maria ( no feculo Dona Filip-

Meftra , e a vifao ás Religio- pa de Portugal ) que em pou-

fas
, para aliviar as faudades de cos ánnos fe vio aíEm rodeada

tal Prelada. Duas vezes o foy de trabalhos, que já começavao
nefta Cafa , fendo de quatro a fer exames daconftancia, por
annos o governo, conforme o naÓ poderem fercaftigos na fua

Breve de Júlio II. ( eílylo
, que innocencia. Preza fe vio com

durou até os annos de 1629. fua may , e mais féis irmaas

,

em que o Meílre Geral Frey por Decreto delRey Filippell.

Nicolao Rodulfo determinou , que as mandou recolher em Gaf-

qiie fe reduzifle a triennio ) . tella em o Gaftello de Santo
Deraó-lhe fepultura em Jugar Torcaz , fem haver neftas Se-
feparado ; hoje a tem no Gapi- iihoras a mais leve culpa, co-

tiílo do Mofteiro novo , defron- mo a naÕ podiaó ter as que no
te do Altar,. retiro de fua cafa, e commer-

cio de fua grande qualidade,

nem haviaó de entrar nos def-

manchos do Povo , nem podiao

ter parte nas direcçoens do go-

verno. Mas pareceo a cíle
, que

era aquella injuftiça razaó de
eftado : o em que eíliveraõ as

coufas deite Reyno , foy o mo-
O berço ( efcreviao fabu- tivo da prizaó ; huma breve no-

lofos os Antigos ) que ticia nos dará mais clareza.
" ~ Entre os pertendentes

, que
teve a Coroa Portugueza, por
falecimento do Cardeal Dom
Henrique ( ultima cabeça, em
que ella entaó dcfcançou , ef-

,
para o conflidlo, caíFamente como ameaçada das

fatalidades , a que a deílinava

o Ceo
,
para caftigo deftcs Rey-

i,Ttj:

CAPITULO vin.

'^â Madre Soror Filippa de Je*
' fus Maria , fegunda Prioreza

- dejia Cafa : e da Mejira Sor

Víãoria da Cruz*

N
Hercules , hum dos Deofes , a

que levantarão altares , defpe-

daçava ferpentcs, como em fe-

liz annuncio dos trabalhos
, que

o efperavaõ para a fadiga , e

para a coroa

^ para o triunfo. Mas paíFou-

fe a verdade efte encarecido fin-

gimento no mais vigorofo , e nos ) foy hum, e que fe fazia

invencível Alcides
,
que os olhos grande lugar nelles , Dom An-

humanos virão no berço de hu- tonio, filho baftardo do Infante

tíaiw^ Dom
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Dom Luiz

,
que vendo

,
que prorogou pormai$ quinze; aca-

Ihe negavaõ ( a fcu voto ) os barão eíles deípois, da felice Ac-

ouvidos á razaô , que gritava clamaçaÕ delRey Dom Joaô o

fua juíliça , remetteo ás armas IV. Reftituidas ao Reyno, eá
toda a ncgociaçaiD delia, conio Pátria, faleceo a.CondeíTa em
fe nao viera eíte eftrondo a con- S. António do Tojal j cauía

,

fundir mais aquelle grito. Fa- porque Dona Filippa, e Dona
vorecia , e fuftentava cite parti- Eíletania , irmaa íua , fe reco-

do com mais calor , e defvelo Iheraó ao Moifteirode Santa Ca-

Dom Francifco de Portugal hum tharina de Sena de Évora,

dos irmaons de Dona Filippa, Era venerada por milagre da

e era publico, ( com paílo fei- Corte a fermofura de Dona Fi-

to entre elle, e Dom António) lippa , e avaliada aíiim pelo

que chegando eíle a verfe com mais copiofo dote , com a gran-

poíTe pacifica no Reyno, daria de circunllancia de Aia qualida-

a maô de efpofo a Dona Filip- de, a que fe ajuntavao partes,

pa
,
que ajuntando as qualida- e prendas naturaes , como ad-

des do langue ás de huma fer- quiridas , fazendo tudo junto

mofura rara , antes lhe vinha taó grande harmonia nos ouvi-

a parecer a Coroa tributo, que dos da mais qualificada nobre-
venrura. Prevaleceo Fiíippe za , que muitas vezes, foy buf-

( Segando de Gaílella ) com os c^da , e pertendida para efpo-

íbpros defta , triunfando dopar- fa , com naõ meãos padrinho,
tido contrario

,
que antes ccdeo para facilitar o confentimento

,

de deíarmado, que de temero- que o Conde feu irmaô, a que
foy- c ordenou

,
que a Condef- fempre,:deu por repoíta aquelle

la Dona Luiza de Gufmaõ fof- iiluítrado génio, que dos pri-

fe com fcte filhas deílerrada pa- meiros annos a levava a mais
ra CaiccUa ; aflim poílas em hum fuperior eHado.

carro da Mancha, e acompanha- Cora efca reíoluçao fez voto
das de dous Alcaides, paíTa- fimplez , entrando no Mofteiro
vaó ao defterro, tratadas com de Santa Catharina; e como fe

tanta indecencia, como a pro- fora pura Noviça , acodia dcC-

mettiaõ Miniítros de huma Co- veladamente ás obrigaçoens da
roa tyrannizada. Cafa , como a mais obediente

Paífados três annos, e exa- fubdita delia. Trazia eftamenha
miivada , e conhecida fua inno- junto>á carne, ufava-a na cama,
cencia, foraõ reílituidas a eíie que quafi fempre teve ociofa ,

Reyno, com attençoens Reaes, porque no Coro paíTava as noi-*

delejoías dedemonítraçaô pode- tes , onde vencida dolono, lhe

rofa a fatisfazer queixas de no- fervia de leito o pavimento , e
breza , e fazenda. Com efte de traveíTeiro o defjrao de hum
reípeito a Dona Filippa , def- Altar; defcommodo,, que dif-

pois de cílar nefte Moíleiro do fimulava mal a outro dia, divi-

Sacramento , fe lhe fez a elle fando-felhc na face qual fora
a mercê de hum juro de duzen- a almofada; AÍSftia , e rezava
tos mil reis de penfao na Mitra eom edificação grande das Re-
de ;Bj:uga , por tempo de vinte ligiolas ao Oificio Divino. Le-
ânnck ,

• que acabados , fe lhe vayalhe os cuidados , e o tem-
Fart. IV. Mmm po
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,

po a extremoíiílíina devoção do quelle dia da oraçaô
( que tem

Santiffimo , efmerando fe nas as Religiofas defpois de Pri-

fupsfeílas, até onde podiaoche- ma ) porque o comer íe perde-

gar as fuás poíTes, e fóefteem- ria fem a fua afliftencia , lho nao
prego fanco lhe eníinaria a de- confentio, accrefcentando, que
fejâllas mais crefcidas a naô en- melhor lhe feria a todas fica-

tender
, que na eftimaçao do rem hum dia fem fuílento

, qué
Ceo , as mayores faõ as vonta- fem oração. Tinha muita au-

des. Efte aíFedlo , o que a trou- dloridade , ainda que defpida
xe para efta Gafa ( já fica apon- das humanas attençoens do fan-

tado ) porque chamando-a elfi- gue; via-fe , que era zelo do
ca/,mente a anciã de viver em cargo, em que, no que naò to-

eílreiteza de vida , e tendo cava nos refpeitos delle , era

já licença para paííar para a meiga , humana, traravel , e fo-

Aladre de Deos ( recoleta Fran- bre tudo compaíSva. Na oração
çifcana ) aofaber, que efta Ca- era continua, e no dom de la-

fa do Sacramento o tomava por grimas
,

que tinha nella , fe

feu Orago , veyo a ella como moftravaó as fuavidades, com
a defcançar no centro. que Deos enriquecia lua alma.

Vinha já deftra nos eftylos
,

Tinha fuificienre noticia da
e coftumes da Religião; achou Grammatica , e Latinidade, e
com todo o calor a nova refor- Jiçaô proveiroíà da Efcritura;

ma, em meteria difpofta paíTou aflim applicava muitas vezes as

aquelle a levantaríe lavareda. palavras delia com o fentido

Ainda era Noviça, e já a cha- genuíno, e verdadeiro. Tivera
raava o cargo de Mcftra ; nao grande amizade em Santa Ca-
menos outras occupaçoens de tharina de Sena com a Madre
pczo, que logo nos primeiros Soror Filippa de Jefus

, que
três annos confirmarão o feu veyo para efta Caía por Fun-
grande preftimo, nao fendo ain- dadora, mas no ofiicio de Pre-

da efte ( mas fó a obediência ) lada nem efta eftava para ella

a que a introduzio nelles. O primeira (
grande máxima para

zelo da obfervancia ( que co- confervar fubditas fem queixa),

meçava a refpirar naquelle ber- DiflTe-lhe efta Madre alguns dias

ço delia ) era o íeu eftuio , antes de falecer : l^^offa Madre

y

o feu cuidado , o feu defvelo. ajjim fe acabou ^ e acaba amizade

Convencia com as palavras , de tantos annos} Refpondeocora
porque as ajudava com oexem- iateireza, e fegurança : Conver-

plo. Nem os mais leves def- fatio noftra in Cwlis ejl\ acabaria

cuidos a achavaó fofrida ; nem vida^ mas efpero namifericordia,de

as muitas obrigaçoens cançada. Deos ^ que a continuemos na gloria,

Elegeraó-na Prioreza , e co- Se era auftera no cargo ,

meçou a fer por ofiicio o que nao o era menos comfigo ( boa
era por génio, auftera , e in- liçaõ de Prelada , entender de
flcxivel zeladora da obfervan- fi, que he a primeira fubdita).

cia. Aflim o era nos fantos Ef- Afiim eftreitou o débil de fuás

tarutos da Caía, que pedindo- forças com jejum , cilícios, e

\hQ a irmãa Converfa da cofi- diíciplinas, e lobre tudo
, por

flJtaíj-qiaej a difpenfaiTc por a- íe roubar o fuftento do íbno,

c^Jí K \ que
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ique veyo a romper o exceflb la. Pedio a Unção , e acabado

em hiima longa enfermidade, o Officio , dando-lhe hum Grii*

que naó bailou a fazerlhe levan- eifixo a beijar, o tomou y e pon-

tar a maô do rigoroío trato

,

do trez vezes com fuavidade ú
que a foy chegando ás portas boca nos pés do Senhor , com
da morte. Parece que tevean- hum longo, e enternecido fuf-

ticipada certeza delia, porque piro , diíTe : Domine memento

eftando ainda nos princípios da mei^ àiimveneris inregmimtmím.

doença , e feftejando as Reli- E efpirou nos braços das fubdi-

giofas a noticia de que já jun* tas faudofas, e compungidas,

to a Alcântara fe abriaô os alir Mas naó deixou o Ceo de
cerces para o novo Mofteiro

j acreditar fua Serva, e enxugar

ella fe alegrou muito com el^ as lagrimas áquella; íanta com-
ias, mas fufpendendo-fe, diíTé panhia com fmais da ^ue ellá

logo : Voffas Reverencias o haÒ já para fempre lograva
; porque

4e lograr
\

que eu nao. E aílim efíando a Madre Soror Fiiippa

foy ,
porque naquella doença de Jefus no Coro guardando

faleceo. o Senhor ^ e encomendando-lhe
Aggravou-felhe efta fem eÇ- a moribunda , ouvio diftindlas

^

perança de vida , mas já a achou e concertadas vozes ( e ao que
defenganada ;

pedio ^ e recebeo percebia , era o Officio de De^
os Sacramentos com piedade, funtos , e na Enfermaria ) eí^^

e inteireza : e chamando algu- tranhou a novidade , e fahindõ
mas Rehgiofas ,

primeiro par- a examinalla, e dizendo a algu-
ticularmente , e defpois todas

^ mas Religioías
,
que encontrouj

lhes fez íantas advertências fo- como cantavaò íem ella ( era

bre a caridade fraternal^ e paz lua voz a alma do Coro ) lhe
jeligiofa , íobre o temor de feguraraõ, que ndnguem canta-

Deos , e incerteza da formidá-

vel hora de feu Juizo ,
prepa-

ração anticipada para ella ^ e

accrefcentou : E fe VoJJas Re-

'vereneias me vem taÕ focegaàa ,

fenào em toda a minha vida atar-

ra , mas que efpirara a Madre
Soror Filippa. Naó fe duvidouj

que foíTe a muíica daquellas aves

do Ceo , que lhe tinhaõ feito

aíííftencia.

Poucos dias defpois de fua

mentada de efcrupulos ( aíTmi o morte , eftando huma noite as

tinha íido ) naõ entendaÔ
,

que P^eligiofas no Goro em oração,

nejla hora deixao de perfeguir ef- e entre ellas a Irmãa Soror Leo-
crupnlos da vida, mas he miferi- nor da AíTumpçaõ (mimofa do
cordia de Deos

^
que por fua bon- Ceo em íimilhantes vifoens ^ co-

dade ufa com quem taõ pouco a mo já vimos no Capitulo paf-

merece. fado
,

por fua grande íingele-

Dous dias antes de fua mor- za , e candidez dè efpirito ) vio

te , rcparavaó as Religioías
, efta que a mcfma Madre So-

que o Ceo a coníolava com fa- ror Filippa com alegre rofto

,

gradas viíitas , e affiftencias
, e em habito puriífimo andava

porque algumas vezes lhe ou- por todo o Coro' chegando-fc

viaó dizer : ( Anjos , e Santos
) affavel ás Religiofas , como re*-

inclinando a viíta , e a cabeça conhecendo , e reparando no
para parte determinada da cel- rofto de cada huma ; e aíJim

Part. IV. Mmm ii def-
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,

defappareccra. Faleceo eíla Ma- naõ enlouquecer de alegria de
dre em huma quinta feira 23. ver fatisfeita a fua anciã na-

de Dezembro ( dia fempre feí^ quella Caía , e naquella vida.

tivo na Gafa , como confagra- Era a fua huma oraçaó , e me-
do ao Santiílímo Sacramento, ditaçaõ continuada , ou eftivef^

de queeradevotiífima) noanno fe no Goro , ou fora delie
,

de 1614. porque naÔ havia occupaçaô
,

Dous annos antes que a Ma- que lhe embaraçaíTe o fubir por
dm Soror Filippa de Jeíu Ma- ella efcada a bufcar a prefença
ria, faleceo a Madre Soror Vi- de Deos , e o commercio dos
éloria da Gruz; mas refpeitan- bemaventurados. Efta era a fua

do a precedência das duas Pre- mais commua doutrina , e efta

]adas, e fer efí:a a única fubdi- praticava ás Noviças , fendo

ta
, que as acompanhou, fale- Subprioreza, e fuaMeftra , lem-

çendo nefta primeira Gafa, a brando-lhes que eraô Serafins,

guardámos para os últimos dias que andavaó diante de Deos,
delia. Foy a Madre Soror Vi- porque acodindo ás funçoens,

ftoria huma das primeiras Re* a que as chamava a obediência

Jigiofas^ que convidadas dano- (ainda que eftiveíTem no Goro,
va reforma, trocarão por eíte eellas folfem do Moíleiro) íem-

Mofteiro os em que tinhaõ pro- pre hiaó de Deos para Deos;
feíTado, em virtude da Paten- porque Deos obedecido, tam-

te, que o Meítre Frey Joaõ ti- bem era Deos bufcado ; e tao

nha para tirar das Gafas da deftra andava nefte fanto com- .

Ordem as Religiofas, que qui- mercio
, que baftava a elevalla

zeífem nefta abraçar todo o ri- á conteniplaçaó do Geo, todo
gor da obfervancia. ProfeíFara o aceyo , que via no culto Di-

efta Madre no Mofteiro da An- vino , e concerto do Mofteiro.

nunciada , maí> com efpirito taõ Aífim era notável a íua anciã ,

anciofo de mayor eftreiteza de para que o houveíFe em huma
vida ,

que fendo muito refor- coula, e outra,

mada aquella Gafa , pedia a Era a Madre Soror Viftoria

Deos que difpuzeíTe a funda- huma efcampa viva da exa£la

çaõ de alguma de mayor, e to- obíervancia das Gonftituiçoens,

tal reforma. Neftes defejos paf- que como eftaõ efcritas , feguar-

fava muitas vezes largas prati- davaó , e guardaô nefta Gafa ;

cas com as Religiolas ( aflímo mas em algumas coufas pare-

affirmaraó eftas ao Meftre Frey ce que ainda as excedia. Na
Joaõ ) até que o Geo lhe poz caridade, e noíilencio mais que

nas maons o que pedia, poden- em tudo. O íllencio taõ raro,

do charmarfe fruto de fuás ora- que ainda nas horas
, que o

çoens a efta Gafa , ou entender, diípenfava a Prelada , era ra-

qne aquelles defejos tiveraõ ai- ra a palavra
,

que fe lhe ou-

guma coufa de profecia. via, valendo-fe talvez de ace-

Alegre fe paífou á nova fe- nos , fe a obrigavaõ a repofta

:

pulrura , e aílim o andava com fó huma induftria havia para a

a experiência daquelles rigores, flicilitar na pratica. Grande dif-

e auftcridades ,
que coftumava cipula de feu Patriarcha

, que

dizer ,
que fora favor do Geo fó com Deos, ou de Deos fal-

lava.
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iãva. No mais fó o precifo,.,e moftrou o fuccefíb que aííím

-eíTe raro. Grande Gonfufaõ pa- fora. Chegava-fe a Fefta de Nof-

ra afokuradas linguaç, defpois ío Padre S Domingos ; refol-'

de conhecer
,
que he verdade veo-fe a fazer huma confiíTaa

irreíragavel, que até huma pa- geral , com hum tal aparelho
i

lavra ocrofa ha de fer julgada^ e hum -tal retiro
,

que caufoii,

£ onde haó de vir a Juizo as reparo, ainda verido-felhe cada

ociofas^ que fera das pezadasl dia era outras o mefmo. A'
Naó íc admire quem vio aquel* Vefpera a acabou , e logo fi^

ies grandes efpiritos , retiran- fentio taÕ mal
,
que a paíTarao

dó-fe , e efcondendo-fe pelas á Enfermaria , mas com huma
covas daThebaúla, e da Palef- alegria taô defufada, que nem
tina , antes como feras

,
que lha moderavaõ as dores da mo-*

-como homens ;- que .quando naõ leítia , repetindo muitas vezes

fogiílem mais que ás liberdades com íòcego de efpirito: Seja

da lingua , naõ era pequeno Deos hemáito\ que jd iiaõ tenha

triunfo ter defarmado taó ine- mais que fazer. ^

vitavel inimigo. Parece que entendia fori

Na caridade era tal o íeu aquella a preparação ultima pa-

exceíTo , que fendo pobre por ra efperar confiada o Efpofo, e
profilfaõ , e em fua peflToa , ain- paífar < venturofa ao thalamo.-

da no Moíleira da Annunciada, Defcobrio-felhe pouco defpois

( onde podia ter alguma couk huma febre
, que a privou do

como em depoíito na cella ) o juizo , durando aflim até o dia

mefmo era chegarlhe á maõ , da AíTiimpçaô , em que acaboií

que andar examinando a necef- como fempre fufpirara
, per-»

íidade para empregalla nella. O mittindo Deos por feus juizos

mefmo lhe fuccedia com a meí- occultos o eftylo daquella mor-
ma roupa do feu ufo , ficando te, ou por naó permittir que
muitas vezes fem ella até na a fua ferva íentiíFe os horrores-

cama, e fofrendo , e expondo- delia, ou para confundir o def-

íe aos incommodos do Inverno, cuido dos pecadores
, quando

com o intereífe de que alguma fe vem aquelles aíTaltos amda
Religiofa naõ fentiíTe falta. A nos inculpáveis. Faleceo em
fua fó a remediava a Prelada huma feita feira 15-. de Agofto

( chegando-lhe já tarde eíles cx- de 16 12.

ceíFos á noticia ) mas a poderes

da obediência , ou obrigando-a

a que naõ déífe o precifo , ou
acodindo-lhe com elle, pelo ter

dado.

Era devotiílima de NoíTa Se-

nhora , e com fingular aífcdlo

do myfterio de fua AíTumpçaõ

;

aíIIm pedia a Deos a levaíTe nef-

CAPITULO IX.

Fundação do novo Mojleiro
,

entrada das Religiofas

nelle.

POr eftarmos já no anno de
1612., em que fe lançou a

te dia , fallando muitas vezes primeira pedra para a nova Ca-
niíTo

, já com tanta certeza , co- fa do Sacramento , e por naõ
mo fe tivera ouvido a repofta havermos já de dar notícia das
da fua fupplica. Parece que Religiofas do antigo, fcnaono

de
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de feu falecimento, he tempo t>carfe ficar com o dominio àellaí

de paíTarmos ás memorias do Mas eraô facilillimas de fol-

que precedeo á fundação , e da tar as objecçoens
;
porque o fer

folemnidade delia, apontando Prelada, antes era ler efcrava,

primeiro ã Prelada ,
que fe íe- que Senhora

,
porque eíTe he o

guio na ferie das que teve etta eítylo no governo
, que defco-

Recoleta. Falecida a Madre So* nhece o Mundo. Nem efte ,

ror Filippa de Jefu Maria, fe- quando fe conheceífe , deixaria

gunda Prioreza , começarão a de alcançar
, que íimilhante

correr voluntários os votos pa- dominio nem era herança, nem
ra onde viaõ mais merecimen* efcolha , antes todo íogeiçaó ^

tos ( aílim fe procede nas elei- sbraçado com as da obediência*

çoens , onde os refpeitos parti- Quanto á experiência , ainda

çulares naó conhecem mais cen- baítavaó menos defubdita, por*

tro
,
que o bem commum ) Fa- que nunca erao poucos os era

2Íaô-fe grande lugar osdaCon- que fe contavaó grangearias de
deíFa Fundadora a Madre Soror muitos; que facrificar a Deosa
Joanna do Rofario , que pizan- Gafa , naó era tanto , como fa»

do o Mundo , avultava tanto crificarlhe a peífoa, e agora em
Gom elle debaixo dos pés, que melhorada viílima , expoíta aog

a pezar de fua modeftia , e hu- golpes das opinioens da terra*

mildade, fe naõ podiaõ efcon- Accrefcentavaó , que dando-fc

der as vantagens de fua virtu- principio ao novo Moíleiro ,

de. Com a mefma velocidade , necellitava de huma Prelada ,

com que fugira ao Mundo , fe que com o feu refpeito fomen*

aviíinhara a Deos ; e a quem taíle aquelle principio , incJi-

aííim tinha fobido , ainda lhe nando os ânimos da nobreza a

ficava inferior o lugar mais alto. favorecera obra. Mas naó ha-

Aífim intereíFado a bufcava vendo razaó
,
que convenceíTe

• o de Prelada. Já refiftira outra fua humildade , recorreo o Vi-

vez a eíla bataria. NaÕ a acha- gario ás armas da obediência
^

va agora com menos conftancia, que laó as de Prelado , com
reforçada com razoens, que en- que facilmente fe triunfa da le-

tendia baftaiites para a reliílen- gitima. Naó houve mais con-

çia. Propunha, que o feu retiro tenda; callou , efogeitouíe So-

deixara domínios por abraçar Jo- ror Joanna , com a confolaçaó j

geifoens'^ e que era género de ar- de que naó fe refolvia ao car-

rependimento deixar eflas , por go de Prelada , fe naó aceitan-

abraçar aquelles
;

que efcandali- do-o como fubdita.

zaria ao Mundo y ver que deixan- Elegida em Prelada , fucce-

dó o governo de fua Cafa^ aceita^ deo o que le tinha vaticinado;

va o da de Deos , como fe as ra- começarão as mayores qualida-

zoens de Fundadora foraõ a va- dcs do Reyno a bater naquella

Ija para efia melhora'^ que a naõ pobre porta, a bufcar aquella

poiia ter a Cafa com huma Pre- humilde familia , ou já a acudir

ioda 9 í«^ pafjdva a fello fem com o difpendio ^ ou já a ac-

muitas experiências de fubdita, creícentar o numero ( chegava

Finalmente , que era fera razaõ já eíle a vinte e trez Religio-

edíjicar a D.eos a Cafa , e dei- ias ) grande para aquella eftrei-

teza

,
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teza , ainda acommodando*fe Frey Joaó , e peíToas de boa ef-

com muita. Efte defcommodo colha deftinaraó para a nova fa-

deu calor á obra começada ; brica j era Senhor dclle Lou-

mas vamos ao que precedeo a renço de Soufa , Apofenrador

ella. mor do Reyno ; oíFereceo-o ás

Como eraõ ahigadas as ca- Religiofas, celebrando contra-

fas , em que fe principiou a re- to com ellas , aíllm de que al-

fórma , e o Meftre Frey João cançaíTem licença de Malta, a

( como pode crerfe de feu ef- que era foreiro , como de que^

piritp ) lançava os olhos a di- pagaíTem o foro, e fe obrigaf-

'

latados augmentos delia , crea- fem a dar por huma vez quatro

da a primeira Prioreza , os poz lugares na nova Cafa a filhas

,

logo no lugar, em que hoje fe ou defcendentes fuás , com al-

vê a nova fundação, que he hum gumas condiçoens, que conftaò

pedaço de terra efpaçofo , edef- da Efcritura, que em nome do

afogado, que fica entre a Pam- Mofteiro fez o Meftre FreyJoão
pulha, e Alcântara, junto á eí- em 23. de Fevereiro de 1611.

trada frequentadiílima
,
quevay Alcançoufe a licença do Princi-

de Cafcaes a Lisboa ( rafcunha- pe do Piemonte Viclorio Ama-
do ficou já no fim da terceira deo , Commendatario , e per-

Parte da Chronica , com todas petuo Adminiílrador doPriora-

as circunftancias
, que podem do de Malta. Paífou-fe o foro

defejarfe para noticia, aífirn do a hum Gafai, que comprou o
fitio , como de ares. Aquelle o Mofteiro ; confta tudo de Ef-

mais alegre
,
porque alteado, crituras

, que eftaô no Carto-

fenhorea o rio, em que íe alar- rio, e naô lançamos aqui, por*

ga a vifta até a fermofa prefpe- que naó efcrevemos a alargar

£liva da barra, ou dá de rof- efcritura, mas a dar noticia.

to com os mont>es de Almada, Feitas eftas diligencias , de-

que defronte a boa diftancia fo- terminou-fe o dia de applicar a

bem defde a praya
,
povoados primeira maó á obra

, que foy

de boas Qiiintas , e continua a 7. de Janeiro do mefmo annò
verdura; agora defendidos de de 161 2. Aíliltia na Corte Dom
fortes redu6Í:os,e bons muros, Frey Aleixo de Menezes , da
com que no anno de 1704. fe Ordem dos Eremitas de Santo
fortificou , e ennobreceo a ma- Agoftinho , Arcebifpo de Bra-

rinha de huma , e outra banda, ga , Primaz das Hefpanhas ,

Naó he menos deliciofa yifta deípois de o ter fido da Igre-

a que fe oíferece da parte da^ ja de Goa , também Primacial

terra, freíca, e viçofa das aguas da índia , íogeito benemérito
faborofas , e criílalinas de dous de hum , e outro cargo

,
pelas

celebres regatos ( tem por ber- excellentes qualidades de virtu-

ço, e nome os fitios da Pimen- de, ezelo, hombros, com que
teira , e da Horta Navia

)
que fó pôde fer Athlante de fua

juntos, e engrolfados em pou- Igreja o Prelado. Pediraô-lhe

CO rio , correm entre Alcanta-, as Religiofas
,
que auftorizaíTe

ra , e o Mofteiro , a bufcar o. a funçaó , lançando por fuás

mar pequeno tributo. maons a primeira pedra daquel-

Efte o íitiu., que o Meftre le fanto edifício 3 o que acei-

tou
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,

tou , e poz em execução , com ligioens , como da nobreza , e

demoílraçoens de gofto. Foy Fidalguia da Corte. Levou a

geral o de numerofos , e gra- pedra gravada as letras feguin-

ves aífiítentes , aífim das Re- tes:

Jefu Domini vere FiUi Dei , in hona gratia Sacra-

mento 5 vivo Pani imjnortalitatis altmonia , ' vi-

talts mortis Jymbolo , Divinique amoris jnom^men-
to: fauferes Sorores Dominicana primitiva oh-

fervancia voto , domum in folo piro facrant , &
nuncupant , devotorum Comitum de Vimiojo fun-

datam reditibus. Adjit qua Deum capit , Virgo-

que edidit Altrix Rofarii , & mundi utriujque

Domina , ter Beata Maria , una cum Sponfo jfo-

fepb 5 & loci Patronis , fervo Dominico j Virgine-

que Senenji^ à" cum tota calitum aula numine pro^

pitio. Sacrat lllujlrijjimus Dominus D. Alexius

Menejius j Orientis olim Ecclejia , àr nunc Hif-

paniarum Primas , anno Domini milefimo , fex-

centefimo decimofecundo ^ Januarii die feptimo.

Ino noflb idioma valem o feguinte

:

A' Divindade do Senhor Jefus , verdadeiro Filho

de Deos , Divindade encuberta , e encerrada nô Sacra-

mento de boa graça ; ao Pao vivo^ que he mantimento

de immortalidade , fymbolo da morte vital , penhor , e

lembrança do Divino amor , as pobres Freiras de S, Do^
mingos dedicao^ e confagraõ ejla Cafa ( com voto dapri-

mitiva objervancia ) em terra pura , e nova , de que fao

Fundadores com fua fazenda ^ e rendas os devotos Condes

do Vimiofo,. Acuda-lhe com feu favor ^ e ajuda aquella

Senhora
, que em ji recebeo a Deos , e o parto , fica?ido

Virgem , May do Rofario , Senhora de hum , e outro

Mundo 5 mil vezes bemaventurada Maria, E acompanhem-»

i^a feu Efpofo Jofeph ^ e os Padroeiros naturaes da Or-
dem 5 feu fervo Domingos , e a Vtrgem Santa Catharina

de Sena , com toda a Corte CelefliaL Faz o voto da Sa-

^raçaÕ o llluflrijfimo Senhor D. Aleixo de Menezes
^

Primaz que foy da índia Oriental ^ e agora o he das tíef
panbas ^ emj. dias deffaneiroj anno de 16 ii.

Lança-
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Lançada a primeira pedra , co- nella para o mar , e a própria

meçoii a crefcer o edificio , e de pequenas freftas ,
que fe a-

foyfe lançando hum Dormitório brem íbbre a porta do Coro
,

de Nafceate a Poente, em parai- de que fe deícobrem as duas

leio do rio, e boa diílancia da Capellas
,

que íaô Callateracs

praya, como ficou toda a obra, á grade delle , e o Sacrário ^

que correndo quadrada, dá lu- que fobre ella guarda o Santif-

gar no meyo a baftante Clauf- fimo ( expoílo por fingular in-

tro ; lo fobre o rio , e para 2 dulto para as Religiofas em al-

banda da barra, fe abrirão ja- guns dias feftivos , e com tal dif-

nellas. Da parte da eílrada , em poíiçaó
,
que os Religiofos ,

que

que le levantou em igual pro- fobem ou para expollo , ou pa-

porçaô Cafa de Noviças, altas, ra renovallo, nem podem ver
^

e pequenas freftas , ficando aííim nem ferem viftos do Coro;

deíafogo algum para a banda Edificoufe cntaò a Igreja de hu-

da terra , como hofpedagem de ma íó nave , levantada também
quem fogia aos feus commer- ao Nafcente ; cobrio-fe de ma-
cios até com a vifta. Saó capa- deira j e com trcz pequenos
zes todas as olficinas , ayrofas , Altares

,
que fe levantarão nel-

e alegres as varandas
,
que ca- la , ficou até o tempo da Vi-

hem fobre o Clauftro ( nellas
^ gairaria do Venerável Padre

como nelle , fe abrem devotas , Meftre Frey Joaó de Vafcon-
e aceadas Capellas ) fendo cen- cellos

,
que a reedificou , e re-

tro defte hum curiofo jardim duzio, com bem meditada idéa^

de artificiofas murtas, que cer- ánova, e engraçada architeftu^

ca6 huma pequena , mas bem ra, que hoje fe vê , e fe fefte-

lavrada fonte de branco mar- ja entre as fingulares de Lisboa,

more. Nao faltaremos a feu tempo á

Coro proporcionado ao nu- defcripçaõ delia.

mero das Religiofas ; fobre a Difpofto já o Mofteiro em
porta

,
que entra para elle , fe forma

, que podefle recolher as.

vê em hum nicho a Imagem Religiofas , trasladarão a elle

do Divino Efpofo
,
que com a os oííbs das que tinhaõ falecido"

maô levantada lança a bençaô a na primeira Cafa , dando-lhes

íuas efpofas, que entraó a lou- jazigo na do Capitulo. Seguio-

vallo ; e ao pé fe vê a letra : fe a efta diligencia a mudança.

Siih timbra alarum tuaritm prote- Eraõ 5. de Setembro de ló...

ge nos , como fe ellas lhe efti- quando as Religiofas , deixando

veraô dizendo: Defendemos ^ fo- com faudades aquelle fitio , e

herano Efpofo^ com vojfa protec- aos vifinhos delle, metidas em
faÕ. Sobre o antecoro fe levan- coches ( pela grande diftancia

tou huma cafa, a que fóbe hu- do caminho , e debilidade , e

ma efcada
, que tem a indul- defcoftume das que o haviaõ de

gencia da Santa de Roma ; fo- pizar ) fe recolherão ao Moftei-

befe de joelhos para ganhalla. ro de Santo Alberto de Reli-

He a cafa capaz de cinco cubi- giofas Carmelitas da primeira

culos, que lavrados aoNafcen- obfervancia, por fer o mais vi-

te, na5 tem mais luz
,

que a finho á fundação nova. Foraõ
da caía , em que ha huma ja- recebidas as hofpedas com Te

Parr. IV. Nnn Detim
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Deum latidamus ao entrar da dos groflbs , e tapados veos fo-

Igreja , e logo na cafa da Por- bre os roítos , amortalhadas
,

taria , com fanto , e caritativo antes que veftidas , em tofco

alvoroço , e deículpas da Pre- burel. Faziaó-lhe lados os Re-
lada , que as quizera hofpedar ligiofos mais graves de S. Do-
na Claufura, a ferlhe facil ali- mingos, defendidos hum,eou-
cença do Prelado em tao breve tro de duas fileiras do melhor
tempo. Naõ fe efqueciao eftas da nobreza ; naó obrigava o tu-

Madres da liberal hofpedagem, multo a menos cautela,

que vindo de Caílella , tinhaõ Tinha a novidade abalado
achado na Annunciada de Lis- a Corte ( que amiga de novi-

boa , Moíleiro Dominicano , dades , com menos motivo rom-
em que eftiveraõ até ter Mof- pe em mayor abalo ) eftreitou-

teiro. íe o mais efcolhido delia no ca-

Naõ hiao as noíTas peregri- minho , que vay de S Alberto
nas com curioíidade de ver ou- ao Moíleiro novo. O ornato das
tros, mas com anciã de fepul- janellas , a innumeravel copia

tarfe no feu : aceitarão agrade- das melhores qualidades, de que
cidas a defculpa, e huma refei- eílavaõ povoadas , eraô digna
çaó mais limpa

, que larga , demonllraçaõ daquelle efpedla-

mais bem fervida
, que prepara- culo ( e poucas vezes vifto ) de

da
, porque á contenda ferviaõ humas mulheres

,
que pizando

as de dentro, querendo fupprir as mayores eftimaçoens da ter-

nas vontades o que talvez fal- ra , hiaõ fogindo ao Mundo,
taria nos pratos. fem lhe levarem mais alfaya

,

De tarde le ajuntarão as que huma mortalha , nem lhe

Communidades de S. Domin- pedirem mais vivenda, quehu-
gos de Lisboa , Bemfica , e AI- ma fepultura. Aílím eraõ po-

mada , e as dos Religiofos de bres , e eftreitas as das cellas

S. Francifco de Lisboa 3 Xabre- do novo Moíleiro
, que naõ fer-

gas , e dos Terceiros; o Arce- viraó de menos edificação neíle

bifpo Dom Miguel de Caílro dia ao mais efcolhido do Povo,

( era entaó Vice-Rey ) com o a que eíliveraõ patentes , tro-

feu Cabido; convidou o naó fó cando-lhe em confuíaõ a curio-

o fer tio da Fundadora , e de fidade.

mais quatro Religiofas , mas o Recolhidas as Religiofas ,

zelo de grande Paílor, e goílo experimentarão fimilhante falta

de ver recolher áquelle eílreito á com que fe viraõ ao entrar na
aprifco taõ fanto rebanho. Or- primeira Claufura ; fendo ago-

denou-fe a ProciíFaõ. Precediaô ra na fegunda aífaz miúda a pro-

as Communidades os Religio- vidência de quem lhes fez os

fos de huma , e outra banda provimentos do precifo para a

igualmente fem precedências , Caía : porque ainda que a libe-

fraternidade herdada de feus ralidade, e devoção de muitas

Patriarchas. Seguia- fe o Cabi- Senhoras lhes tinha preparado
do , logo o Arcebifpo com o o prato da cea, achavaó-fe fem
Sacramento debaixo de rico Pai- luz alguma , e fem poder ap-

lio. Seguiaó-fe a elle de duas pellarfequer á pequena de hum
em duas as Religiofas, lança- rolo; aífim fe recolherão todas

ao
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ao Coro , a dar graças ao Se- ias, e que Religioías do Co-

nhor , e confolarfe com a viíla ro , determinou o Meftre Ge-

da luz diftante , e efcaíTa de rai Frey Serafino Silo
,
que as

huma alampada, que allumiava cinco foíTem Gonverfas , e as

ao SantiíTimo. Com efta def- trinta de véo preto,

coníolaçaõ fe viaó já entrada

a noite , quando ouvem tocar CAPITULO X.
á Portaria , e vem defpois en-

trar a Porteira com vinte etrez Da Madre Soror Filippa do San-

rolos ( era o numero das Re- tijjlmo Sacramento.

ligiofas ) efmola
,
que lhes fa-

zia a CondeíTa do Bafto. A fal- f^^ Omeçando a refpirar na

ta , e o impoílivel reparo delia, v_^ nova vida da Claulura os

deu valor ao prefente, e moti- eípiritos ,
que fó para o Geo

vo a ajuizar mais que humana tiveraõ vida , fica fendo neíla

a providencia
,

que a deixou Gafa a morgada a Madre Soror

remediada. Filippa, como a que primeiro

Aílim parece
,
que o conhe- paíTou a lograr aquella immor-

ceraõ as novas habitadoras, que tal vida, que parecia herança
agradecidas a efte favor, como neíla Gafa. Chamava-fe efta Ma-
ao de fe verem em Caía pro- dre no feculo Filippa de Le-
pria , aílim começarão a eftrei- mos j foy natural de Lisboa

;

tar as obrigaçoens da obfervan- feus pays Joaõ Vaz Rebello
,

cia , como fe a primeira Gafa e Maria de Lemos
, gente no-

deixara que emendar na fegun- bre , e taõ defvelada na boa
da. A oraçaõ mais continua , criação de fua família, que re-

as difciplinas mais amiudadas, colheo em Santa Gatharina de
o jejum mais ellreito , o íilencio Sena de Évora trez filhas, que
mais auftero, como fe na nova antes lhe pedirão efte eftado,

Claufura fe lavraíTe mais fácil que lhe obedecerão, tomando-o.
efcada para fobir aos braços Era huma delias a Madre So-

do feu Efpofo ; ventura, que ror Filippa , a quem naquella

muitas merecerão , apoucando entrada parece que advertira

a induftrias rigorofas de peni- o Geo , que ainda que a defti-

tencia os dias da vida. Masnao nara para aquelle habito, nao
malquiftando a efta os extremos o fizera p.ara aquelle Mofteiro

;

de penitente ( com que fe di- antes moftrando-lhe ( como cm
vulgava na Corte ) affim era enigma ) efte da nova reforma,

appetecida , e finalmente abra- lhe deu por fobrenome o do
cada , que em breve tempo SantiíJImo Sacramento, brazao,

crefceo o numero de Religio- e titulo delia,

fas a trinta e cinco. Naó podia Achava-íè já ( quando fe re-

receber mais a Gafa ; taxou-o o colherão as trez irmaas ) em
Colleitor Oclavio Accorombo- Santa Gatharina a Madre Soror
no. AíEm perfifte ate o prefen- Filippa de Jefu Maria, e ainda

te, desde o primeiro de Julho fecuiar; e contendendo as duas

de 1620. em que foy taxado, irmaas de Soror Filippa por íe

Mas ficando ainda irrefoluto , chamarem do Sacramento , aco-

que Religiofas feriaó Gonver- dio efta Madre, refolvendo com
Part.,lV. Nnn ii a
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,

a fua audloridade
,
que íó Soror diao que na claíTe da réfór*-

Filippa tiveíTe aquelle nome , ma , onde o exemplo he doii-

ou foíTe affeiçoar-felhe por fua trina muda , já faô grandes mef-

. humildade , e nativa lingeleza trás as que íabem fer grandes

( em que ás duas excedia ) ou difcipulas. AíTim paíTou Soror

por fe chamar também Filippa Filippa á nova Recoleta , e le-

como ella , e querer naquelle vando-lhe em conta os mezes
nome , de que era devotiíllma , do noviciado de Évora , foy a

vêlla aventajada ; ou ( oquepa- primeira
,
que profeíTou 'neíiia

rece mais pio ) como pelToa de Cafa.

tanto efpirito ( aílím o era So- Parece que fe lhe fcguio

ror Filippa dejefu Maria
) per- novo efpirito ao novo eftado

,

iTiittir o Ceo que com aquelle e huma taô fegura refoluçaõ de
nome vaticinaíTe , ou difpuzef- a naô atemorizarem as grandes

fe como inftrumento de fupe- penfoens delle
,
que o primei-

rior providencia huma das gran- ro , de que fez lacrificio , foy

des Fundadoras deíla reforma. o entendimento ,
porque ás lu-

Parece que fe naô efcondia zes delle nao pareceíTem disfór-

o myjfterio a Soror Filippa, por- mes os diftames dos que na fua

que efte íoberano nome lhe co- obediência tinhaõ tomado poíFe

ineçou aílím a aíFeiçoar a vonta- da fua vontade. Aílim fe vio.

de, que levada das fuavidades Succedeo mandarlhe hum Pre-

4elle, fufpirava ( ao ouvir fal- lado coufa repugnante áraza5,

lar na fundação da nova Reco- e que as circunftancias faziao de
leta ) o verfe aiUm como mi- todo impraticável. Sufpendeo-

mofa do nome , filha da Caía fe Soror Filippa , advertindo

delle. Mas era ainda Noviça , algumas ; mas voltando logo

naturalmente encolhida , e aca- com animo focegado , accref-

nhada , efcondia no coração eíle centou : Padre , nada he o que

defejo , como indigna na fua dijfe\ farey o que fe me manda
;

eílimaçaô de o ver cumprido; e ejleja Vojfa Paternidade certo

j

fó na oração larga , e repetida, que fe me mandar lançar no mar^

o propunha com lagrimas a feu nao haverá razaÕ alguma
,
que me

Efpofo , eificazes linguas , com fufpenda.

que failava feu efpirito: naô o O aceyo do culto Divino
eraõ menos as do feu, procedi- era feu quotidiano delvelo; com
mento , efcutadas naquella Ca- eíle emprego a achavaô nas maôs
fa , em que agora fe examina- o tempo

,
que lhe fobejava das

vaõ Fundadoras para a nova re- obrigaçoens do Moíteiro. Era
forma. Ouvio o Senhor humas, extremofa , mas geral a íua de-

fazendo
, que fe attendeífe ás voçaõ aos Santos

;
grande ex-

outras
;
porque pezando os Pre- emplo para convencer os abufos

lados os aventajados efpiritos, das que reduzem a devoção a

que haviao de abrir caminho pe- argumentos, difputando com
las afperezas da nova obfervan- eftylo humano mayorias nos Juf-
cia, e tendo tantas experiências tos, e abatendo huns para ex-

da de Soror Filippa , ordena- altar outros ; indecencia naô íó

raô que acompanhaíTe as Fun- praticada entre Pvcligiofas , in-

dadoras , como os que enten- dignas deíbc nome , mas intro-

duzi-
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duzida temerária , e nefciamen- a pequenez da Imagem , fex

te nos Púlpitos , dos que fobem grande harmonia no coração da

a elle femmais capacidade, que devota ; offereceo-felhe por eí-

a confiança. Era Soror Filippa

devota de todos os Santos
,
por-

que olhava para todos como

crava. Alli eraó os feus defve-

los , alli todos feus cuidados y

alli gaitava o tempo
,
que rou-

triunfantes, e advogados ;efem bava ao feu defcanço em viva,

fe meter temerariamente em a- e fervorofa oração , merecendo
valiar prémios , lá deixava a de- efta , como aquelle cuidado

,

cifaô aos rayos do Sol dejuf- íingulares mercês
,
que ( he tra-

tiça , que communicando íua diçaó ) recebera cfta Madre da

luz foberana , faz dilFerir huma devota Imagem, Naó fc ílngu-

de outra eílrella. larizaó, porque ao tempo, que
Em o dia de cada hum dos fe examinava, e inquiria ávida

Santos punha em hum dos Al- da Madre Soror Filippa , erao

tares do Coro a fua Imagem , já falecidas algumas Religiofas

ou fuppria hum reíifto a falta de grande opinião
,
que o di-

della , e com flores , e perfu- zia5 , e teftemunhavaô.

mes lhe aílíftia , e o venerava Na oração era efta Madre
alegre , devota , compungida, continua : e o perpetuo íilencio,

Aflim a occupavao as feftivida- em que andava íepultada , era

des da Rainha dos Anjos , de bom indicio de que nem as

que que era devotiílima. Rou- occupaçoens do Moíleiro lhe

bavaõ-lhe os olhos , e os aíFe- embaraçava© aquelle exercicio

£los as fuás Imagens. Era So- Angélico. Daqui lhe nafciao

ror Filippa muy humilde ; aíllm fervoroíos defejos de dar a vi-

Ihe arrebatava mais o coração da por feu Efpoío , comprando
aquella Senhora

,
que fez tim- com feu fangue a coroa do mar-

bre de fer efcrava, publicando tyrio. Aflim fe alegrava nas oc-

\ que efla efcravidao humilde a cafíoens
, que oíi achaque, ou

fobira ao throno de mais que doença a obrigavao a fangria ,

humana mageftade. Efta piedo- ao ver correr o fangue , lembra-

fa propenfaõ lhe poz diante dos da do que feu Efpofo derrama-

olhos huma Imagem da raefma ra ^ e do com que os Martyres
Senhora , de pequena eftatura , refponderao a efla fineza. Suc-

antiga , e quafl desfigurada com cedeo avifinharem-fe á barra de
o tempo , tendo devido pouco Lisboa alguns navios de Tur-
ao artificio. Era a matéria mar- cos ; afl^uftoufe o Povo com a

fim, e tradição que a manda- noticia; fó Soror Filippa pare-

ra a efta Caía Dom Frey Mi- ce que ie alvoroçou com ella.

gnel Rangel, fendo Vigário Eftranhava-lho outra Religiofa;

Geral na nofla Congregação da e ella trocando-íelhe o rofto de
índia. penitente , e pálido em huma
,. Eftava entaô efta Imagem alcua de fogo, refpondeo: Ma-
X\o Capitulo, como efquecida dre ^naoheidealegrarme} NaÕ vê
da devoção das Religiofas , oc- que podem ejies inimigos entrar

cupadas emafliftir a outras, que para dentro , e nós
j

que fomos
tinhaó em bem ornadas Capei- aqui as primeiras , lograremos a
Ias, Aquelle defamparo, como felicidade do martyrio "i A morte y

e o
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,

e o martyrio fempre atemorizaÔ foíTe verdugo da vida ! Confe-

( tornou a outra Religiofa ). lho , e permiíToens eraô eftas

Pois Vojfa Reverencia ( continuou do Ceo , e daquelle Efpofo
,

Soror Filippa ) naô havia ãe ter que as tratava domcílicas , e as

mais gojio'^ que temor "^ Digo-lhe queria mais ajuftadas. Naó he

que ajudando-me Deos j fs eu me- logo fempre acertado o prohi-

recera o martyrio ^ havia de olhar bir penitencias. MeíTaô-fe pri-

com grande alvoroço para o cute- meiro as capacidades do eípiri-

lo. to 5 que podem , ou nao abra-

Eftas as lavaredas
^ que rom- çallas ; e evitem-fe fó as indif-

piaõ daquelle coração , mas nao cretas.

ficavaó lo os defafogos em pa- Na6 o podiaó fer nunca as

lavras , recoria ás penitencias , da Madre Sor Filippa ; davalhe

a rigoroiasdifciplinas, achando pena verfe com as maons ata-

no feu braço naô menos cruel das,e as azas foltas. Soltas as

verdugo , nos feus golpes mais azas do coração para bufcar a

tyranno martyrio, quanto mais Deos todas as horas como ef-

o he , o que confervando a vi- pofa ; prezas as maons para

da , deixa em que continuar a naõ poder bufcallo com os abra-

pena. Abraçava goftofa as da zados defafogos de mortificada,

penitencia regular; mas nas da Mas remediou-o o Ceo. Veyo
voluntária erataõ exceíliva, que a eíla Província oMeftre Geral

pareceo aos Confeflbres , e Pre- da Ordem Frey Serafino Silo

lados que entraífe a obediência ao Capitulo Geral
,

que cele-

a tirarlhe da maó a difciplina. brou em S. Domingos de Lis-

Grande prudência pede íimilhan- boa ; e vilitando ( como feu Pre*

te refoUiçaõ
,
porque nem fem- lado ) efte Mofteiro do Sacra-

pre fao acertados íimilhantes mento , achou Soror Filippa ca-

preceitos , devendo attenderfe minho para ofeuíocego, edef-

á capacidade dos efpiritos , ha- afogo
,
pedindo-lhe difpenfaçaó

vendo talvez alguns
, que já dos preceitos

,
que lhe tinhao

como livres das jurifdiçoens da pofto Prelados inferiores ; e im-

carne , naô efcutaó mais doeu- petrando licença ( pertendida

mentos
,
que os da vontade Di- com repetida , e empenhada ef-

vina
,
que parece os tem eleva- ficacia ) para continuar as fuás

dado a outra esfera ! Se naó, penitencias. Admiroufe o gran-

que rigor mais impio na ava- de Prelado de taô pertendido

iiaçaõ dos homens
, que ferirfe indulto

,
quando laó fó favora-

S. Domingos trez vezes em ca- veis os que fe pertendem de fi-

da noite com huma cadea de milhante Prelado : e ficou Soror

ferro, onde íe podia admirar, Filippa com penitencia dobra-

naò a afpereza , e conftancia dos da
;
porque , fendo efta licença

golpes , mas que naquelle atte- concedida fó de palavra , e pu-

nuado corpo houveífe fangue blicos os preceitos
, que tinha,

para elles ! Huma Santa Catha- para naô alargar a penitencia

,

rina de Sena, huma Santa Ro- aílim fe andava furtando aos

fa , íem largarem da maó a dif- olhos de todas, como quem temia

ciplina, ou fazerem acçaó
, que elcandalizallas. Apertou o efcru-

a iaduÃrias da penitencia naó pulo com ella,dcclarou a licença.

A
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A efte rigor ufado comíigo va junto da merma fepiiltiira

,

e correo a terra de forte, que
de duas fe fezhuma, verifican-

dofe a vifaó de Soror Fiiippa.

Favores de mais eftima com-
municou o Senhor á fua ferva.

Souberaô-fe alguns
,
praticados

por ella a feu ConfeíTor ( era

efte o Padre Frey Joaó da Pie-

unia huma viva caridade, com
que fe havia com oproximo. A
áalvaçao das almas era o conti-

nuo emprego de fua oração
;

aqui encaminhava todas as ac-

çoens meritórias de fua vida.

A huma taô pura nao haviaõ de

faltar mimos do Ceo. AíGm
parece lhos concedco o Senhor, dade, Religiofo devoto, e re-

tambem por aquelle eftylo,com formado, que defpois foy Bif-

que os faz aos mais mimoíos , po da China ). Pcrfegiiia a o
difpenfando com elles o conhe- efcrupulo de que feriaõ illu-

cimento de futuros. Apontare- foens do demónio, e nao favo-»

mos hum cafo ; e foy
,
que ef- res do Ceo : tao abatido era o

tando eíla Madre em oração no conceito, que formava do pou-

Capitulo ( era efte o lugar, em co
,
que merecia ! Achava-feef-

que a coílumava ter ) vio en- ta Madre gravemente enferma,

trar por elle a Condcífa do Bal- pedio ás Religiofas que lhe

to com duas filhas nos braços

,

trouxeíTem para junto á cabe-

€ chegando a certo lugar, def-

appareceo. Aífuftouíe com a

vifta ,
porque com os olhos vio

aquella novidade , nao como re-

prefentaçaó ; mas continuou no

ceira a Imagem de hum Cruci-

fixo , e alli lha deixaíFem para
alivio , e companhia. Erao as

dores intoleráveis : voltarão def-

pois as Religiofas ; e cuidando
achar a doente affli6ra , como a

quella vifta á fraqueza delia, e tinhaó deixado, aviraó alegre,

contando-o ás Religiofas com a e contente , confeífando que

fanto exercício , attribuindo a-

mefma fingeleza ; mas veyo tem-

po , em que pareceo profecia.

Paífado hum anno, faleceo

a CondeíTa do Bafto , mulher
de Dom Diogo de Caílro ; e

era tal a fuavidade , que rece-

bera da vifta , e vifinhança da-

quelle Senhor
, que as anciãs

lhe eftavaõ parecendo delicias

,

as dores doçuras , íem mais de-

mandando-fe lepultar no Capi- fejo
,
que o de padecer mais

;

tulo defte Mofteiro , fclheabrio porque, figurando-felhe que a-

a cova no lugar em que tinha quellas dores tinhao fahido do
defapparecido. PaíTou mais tem- Sacrofanto Lado daquelle Se-

po , e faleceo fua filha Dona nhor , eftava com huma anciã

Paula Margarida de Távora em de padecer taô acceza , como
Madrid, onde era Dama do Pa- o que abrazado da fede fufpi-

ço ; e mandando que trouxeí- ra hum copo de agua fria. Era
fem feu corpo a efte Reyno, e efta Imagem aquella, que aMa-
fe depofitaíle no Capitulo defte drc Soror Ilabel de Jcfus , Fun-
Mofteiro , fe poz o caixão fo- dadora , e primeira Prioreza

bre a fepnltura da CondeíTa fua defta Cafa , trouxe de Santa Ca-
may. Correo menos de hum tharina de Sena , e de quem
anno, e faleceo nefta Cafa lua reccbeo aquelle extraordinário

irmâa Soror Francifca da En- favor, que efcrevemos em fua

carnação. Mandoufe abrir a co- vida.

Rcce-
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Recebido já o Viatico, inf- ria da Sylva , illuftriíílmos errt

tava Gom grande anciã pela San^ fangue , igualmente em vlrtu-

ta Unçaõ , a noite precedente de. Nao degenerou a boa filha

á fua morte. Naó era eíTeovo- do bom génio dos pays. Per-
to dos Médicos , que lhe alar- mofa he a virtude , mas junta
gavaô mais a vida ; mas ella ti^ com a nobreza naó ha igual

nha de melhor Medico noticia harmonia. Efta bemquiílou a
mais fegura. Aflim o devia de Dona Magdalena para efpofa
entender o Venerável Padre pertendida. Gafou primeiro com
Meítre Frey Joaõ de Portugal , Dom Joaõ de Portugal , neta
entijõ Vigário, que entrou a fa- de Dom Francifco de Portu-
tisfazerlhe aquelle defejo ; e gal, primeiro Conde de Vimio*
perguntando-lhe antes de a un- fo. PaíTara Dom Joaõ á infeli*

gir, íe fentia de que fe recon- ce campanha de Africa , onde
ciliar, reípondeo figura: Qííc conforme as noticias, que en-

nenhuma otUra coufa fentia mais taõ vieraó a Dona Magdalena
^

que hum intenjijjimo defejo de "uer morreo , acompanhando a El-
a Deos

, fendo taÔ indigna de taÕ Rey Dom Sebaftiaô , como gran-
único bem. Mas que era tal ejia de vaíTallo , e peleijando como
anciã

^ que parece que a injiantes Soldado valorofo.
Deíide- a acabava. Ditofa alma lutan- Efta noticia deixou defem-*

b""^ dif'
^^ ^^^ ^^ defejos de Paulo , baraçada a Dona Magdalena pa-

folvi , & dedefataríe, eeftar com Chrif- ra legundas bodas com Manoel
eiTe cum to! mas parece que adiantan- de Soufa Coutinho , Fidalgo

S*^!?!?'
^^^^ ^ Paulo em lhe apreíTar a illuftre, edos bemquiftos enten-

Jip i!\\,
^^^^^ ^^^ defejo. No dia fe- dimentos daquella idade ( que

aji * guinte ( foy em hum Domingo ainda naquella parece que nao
13. de Dezembro de 1620. ) era odiolo efte nome ). Viveo
paífou a vêllo premiado , dei- com elle alguns annos, até que
Kando as Religiofas com tantas íe rcfolveraó a fazer divorcio

^

faudades, como envejas. tomando ambos o habito de S.

Domingos ; ella nefta Cafa do
'

CAPITULO Xl. Sacramento , elle na Recoleta

de Bemfica ; refoluçaó
, que a-

Das Madres Soror Magdalena das braçaraò taò defpidos do Mun-
Chagas^ e Soror Barbara da do, que nunca mjiis fe virão

Trindade. em quanto viverão. Chamoufe
ella Soror Magdalena das Cha-

GRandes indicios do que gas, elle Frcy Luiz de Soufa
^

feria a Madre Soror Ma- taô celebre pelos acertos defta

gaalena , fe podiaõ tirar dos refoluçaó , como pelos de fua

- ,. pays, que lhe deu o Ceo, fen- penna , acrédora de toda efta

Sanàa <ip doutrina do mais verdadei- Provincia. Dos motivos dcíle

& rami. ro Meftre
,
que de raizes Santas divorcio deixamos já efcritoem

Paulo II. ^^^ Santos os ramos. Foy So- fua vida , no primeiro livro deP
a^ Rom.

^^^ Magdalena das Chagas ( no ta quarta Parte.

fcculo Dona Magdalena de Vi- Recolhida Soror Magdale-

Ihena ) filha de Francifco de na á Claufura, nada lhe pare-

Souía Tavares , e de tjona Ma-^ eco novo , mais que a exterio-

rida-
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ridade do habito , e o obrar por a mudança de eftado , acharaõ-

preceito os mais dos fantos ex- na com invencível fofrimento

;

ercicíos ,
que em fua cafa fre- mais que tudo raro, o com que

quentava livre. Entre as No- fe accommodava á extrema po-

viças fazia numero , taó igual breza religiofa , abraçando com
com ellas , que fó a diíFerença- igual conífcancia as obrigaçoens,

va a madureza , dizendo talvez e os defcommodos daquella vi-

no Coro os verfos com Soror da. Naô lhe durou ellanaClau-

Barbara fua neta. Naõ podia fura mais que oito annos j mas
parecer Noviça, mas jávetera- tam bem aproveitados , como o
na naquella vida, quem entra- deu a conhecer a conformida-

ra aquellas portas com tanto de , com que recebeo o defen-

gollo , e tanto defengano
;
quem gano da fua morte , taõ placi-

occupara o tempo em íua cafa, da, como enfayada naquella vi-

furtando fe á affiítencia de fua da. Recebidos com pias de-

familia ,
para as efcondidas pa- monítraçoens os Sacramentos ,

redes de hum Oratório
;
quem paíTou a lograr a eterna , em

tinha aberta a porta á neceíUda- dia de Santo Thomaz , 7. de
de do próximo, os ouvidos ás Março de 1621.

fupplicas, e a maô ás eímolas. Ainda que a Madre Sor

Já livre ( antes agora debaixo Barbara da Trindade faleceo

de ley ) para os a6los da con- muitos- annos defpois , naó pa^j

templaçaó, e da caridade, naõ recerá defarrezoado admittir-
4efperou tempo para ganhar em mos ao parentefco o privilegio

ambas grande nome. AíSm era de anticipar a noticia de fua vi-

continua na oraçaó , aílim con- da, acompanhando-a de huma
tinua em fervir , fendo a pri- taõ grande parenta. Era a Ma-
meira occupaçaõ, que lhe poz dre Sor Barbara filha de Dom
nas maons a obediência , o ler Lopo de Almeida , e de Dona
enfermeira; palTou-a o feu gof- Joanna de Portugal. Foy efta

to , e o íeu génio a efcrava ; filha de Dona Magdalena , de
tal era o fervor, e defvelocom que acabamos de efcrever , e
que exercitava o officio. A igual- paíFamos á vida de Sor Bar-

dade , com que aachavaõ todas bara como neta fua. De peque-
as doentes , lhe deu entre ellas na começou a pizar o caminho
o nome de mãy. Com efte a da virtude , tendo por enfino

,

chamavaõ , a efte correfpondia. e por exemplo a piedade dos

No trato , nas palavras taõ pays, que entendendo o bem,
humilde, como fe lhe efquece- que lhe negoceavaõ a melhor

vida , a recolherão por pupila

nefta Cafa. De fete annos en-

trou nella , acompanhando a

Sor Magdalena íua avó , e em
breve defmentio os poucos an-

ra , naó fó o dominio de fua

caía , e famiiia , mas todo o com-
mercio, e parentefco, que ti-

vera, e tinha com o melhor da
nobreza. Aífim fogeita , aífim

lofrida
, que nenhuma repre- nos com a muita capacidade. Já

heníaò
, por afpera , ou pala- lhe naõ fabiaó o nome.de pupi-

vra, por defarrezoada , lhe po- la, vendo-a occupada nas obri'

de nunca alterar a brandura» gaçoens de Freira.

Grangcoulhe algumas doenças Tinha boa voz , e natural

Part. IV. Ooo vive-
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viveza , com que íe capacitou pulo amante ; as vozes dó Põ-

em pouco tempo nas ceremonias vo impio , e rebelde , tudo re-

do ordinário, e coufas perten- prefentado com tanta viveza
,

centes aoOificio Divino. Já as que banhada em lagrimas com-
Noviças a reconheciaõ Meftra ;

pallivas , ficava como amorteci-

como tal governou defpois ai- da. ConfiíTaò foy de peíToa fi-

guns annos o Coro. Grefceocom dedigna, com quem fallavaem

ella hum piedofo afFefto, e de- matérias de efpirito com con-

voçaó .ao Rofario
, que com fiança , naquella idade , e def-

grandes lucros de fua alma con- pois de crefcida.

fervou toda a vida. Nos mais Já profcíTa, parecialhe que
exercícios imitava, e talvez ex- lhe accrefcia nova obrigação á

cedia as mefmas Religiofas. obfervancia das afperezas da

Exa£la na obfervancia do filen- Cafa ; entregou fe a novas pe-

cio, ninguém, efpecialmente de nitencias
,
jejuns , cilicios , e

manháa , lhe pode ouvir pala- difciplínas ; tudo lhe parecia na-

vra íem licença de fua Meítra. da com as penalidades, que tra-

Dava-fe á Iiça6 de livros devo- zia continuamente no penfa-

tos , e com mayor applicaçao mento , vendo a feu Efpoíb cra-

aos que tratavaô da Paixaõ de vado em hum Lenho ; eípedla-

Chrifto, que ella íufpirava Ef- culo, de que toda fua vida nao

poio, contemplando já naquel- tirou os olhos da alma , e com
les verdes annos com tanta ma- que naó enxugou nunca os do
dureza as circunítancias , com corpo. De poucos annos a ele-

que crucificarão ao Senhor no geraó Meftra de Noviças , e
tenho , âs dores , que fentiria ,

grande Meftra
,
porque enfina-

arvorando-fe efte no Calvário , va o que feguia. Adiantavaíe o
que com compalfiva ternura def- exemplo á palavra , minoravaíe

fezia o coração em lagrimas , o preceito na companhia, e af-

e taõ fequiofa delias , como fe fim a obedeciaõ Prelada, como
via na continuação com que me- as que a experimentavaó com-
ditgva. panheira ; aflim as trazia fervo-

-ir-íNaófe .contentava com fen- rofas, aífim coníoladas.

tir, quizera também padecer; O rigor das penitencias a
aflim applicava a efta contem- proílrou muitas vezes , e tao

plaçaõ muitas mortificaçoens , íofrida era nas doenças : como
e pedia á fua Meftra azevre, e auftera em nao temer caufallas.

fel, que trazia na boca á fefta Repartia o tempo de orar en-

feira. Em algumas era fervido tre a oração mental , e vocal

,

o Senhor de a illuftrar, e pa- porque todos os dias entoava
recia-lhe que^ via tudo o que o Rofario, furtando-fe muitas

pafibu naquelle laftimofo adio ; vezes a hora ( do pouco, que
que via o Senhor banhado em tomara para defcanço

) por nao
fangue , cuberto de agonias , ro- faltar a efte proveitofo exerci-

deado de anciãs , levantando a cio
, quando as obrigaçoens da

enfraquecida voz ao Pay , e Communidade lhe eftreitavao

entregando lhe finalmente nas o tempo; que aflim lhe fiicce-

maons o efpirito ; a magoa da dia fcmpre
,

por feu grande

May affiigida ; a dor do Difci- preftimo. Poucos dias antes de
fua

I
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fna morte y eftatido já proftra- termo de morte, paíFeu a me-

dáif pedia a huma Religiofa Ihor vida , ficando-lhe hum rof-

què-a-^^acompanhaíTe, e que am- to bem aíTombrado , e rifonho^

bas^rezaíTem o Rofario ; e di- que enxugando as lagrimas á

zeadoslhe a Religiofa que fo- pena, as trocava em outras de
cegaíle

,
que já naó podia com alegria. Com ellas nos olhos

aquelle trabalho , refpondeo : levantávaÕ as Religiofas as ma-
Antes j Madre , èjie he o único ar- ons ao Ceo , fentindo piamen?

rimoj que tenèo para a hora àe te que de lá defciaó os reflos?

minha morte \ e logo o rezoui i xos da bemaventurança a ferir

: Para a certeza delia reVé nas palidezes daquella fombra.

dous avifos. Entrava huma vez, Faleceo cm huma quarta feira i

antes da ultima doença, no Co- 19. de Novembro de 1Ó42. de

ra;uvio nelle huma Religiofa; idade de trinta e féis annosfc|Pí|

defconheceo-a ; chegoufe a ella ,
*-

defapparecerlhe , eomefmofoy CAPITULO XII,
defappareceolhe, que entender,

que eftava vifinha fua morte. Da Madre Soror Margarida do
Com ella certeza , de que eíla- Santiffimo Sacramento.

va convencida , começou de prc-

pararfe , confeíTando-fe geral- TJ Arece que competiao nefta
mente. Paílbufe logo a huma J;_ venturofa Cafa a graça , e
vida totalmente retirada V, até a natureza, povoando-a huma,
deíle pouco commercio das Re- e outra de fogeitos heróicos em
ligiofas. Accreíceraô-lhe acha- virtude, e qualificados em no-

<|ues ; entendeofe que de no- breza ; reflexão
, que fez algum

vas penitencias ; mas andava bom juizo , olhando para os

depé, acodindo a todasasCom-^ Clauftros Dominicanos , onde
munidades. Entrava huma vez efcaíTamente fe achava Gigante
com ella para o Coro , a can- na virtude

, que o nao foíTe

tar a Ladainha de NoíTa Senho- também nas prendas do fangue.

ra, quando ouvio clara, e dií^ Aílím provou fempre efte bem

,

tin£la huma voz
,
que lhe di- quando bufcou hum Pay

,
que

ai*:^i£)^^ has de' morrer. Com unio em 11 excellentemente fm-

efta noticia foy mayor o fervor ma , e outra qualidade. Seja

de fua alma ; com mais fuavi- agora boa prova (ou continua-

da ) Sor Margarida , onde fe

achou huma , e outra. No fe-

culo fe chamou Dona Margari-

dade cantou a Ladainha , affi-

nando como Cifne os últimos

accentos , naõ em faudofas def-

pedidas da vida, mas cm vivos da de Menezes, filha de Dom
alvoroços de melhoralla. FradiqUe de Menezes ( da Ca-

No dia feguinte cahio en- fa dos Condes de Cantanhede,
ferma , e de doença taô peno- e Marquezes de Marialva, il-

fa, que movia juntamente alaf- luftre, como venerada em Por-

tima vêlla íentir , como a edi- tu^^al , e Caftella ) e de Dona
ficaçaõ vclla fofrer. Recebeo Ifabel Henriques , Senhora, em
os Sacramentos com juizo intei- que íe viraó competir as prcn-

ro, e fuavidade de eípirito; e das naturaes com a qualidade

fcm fazer acção, que pareceíTe do nafcimento ; aílim eraó aquel-

Part. IV. Ooo ii las
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,

las grandes 5 allím efte ilhiftre. mava dizer: Que aquella fora a

Com efte parece que herdou hora da fua converfaÕ. Defte dia

também aquelías fua filha Dona fez fempre fingular memoria
j

Alargarida, nafce^ndo com tan- dando nelle a Deos graças com
to extremo fermofa

,
que entre demonftraçoens alegres, e agra-

as primeiras mantilhas naó foy decidas.

fó o emprego da admiração, Já crefcia com ella a efti ma-
mas de piedofos vaticínios

, que çaõ do tofco fayal Capucho
,

a deftinavãó toda ao Ceo, co- de que tinha noticia , aflentah-

ino peregrina na terra ; naõ fen- do comfigo , e praticando pu-

do de menos ponderação o do blicamente
,
que naõ abraçaria

Padre Frey Gafpar do Rofario, outra vida mais, que a Glau-

Religiofo^'de''S.' Domingos , fura da mais eftreita Recoleta.

peíToa de grande reputação em Com efta refoluçaó lhe crefcia

virtude, e ConfeíTor de Dona fervorofamente o amor á pobre-

Ifabel
,
que vendo a menina a za , fem haver coufa

,
que clie-

poucas horas de nafcida, pedio gaíTe ás maons da fua diligenr

a fuamãy lhe puzefle por nome cia, e da fua induftria, que nao
Innocencia , para indicio da paíTafíe logo ás dos pobres. Pa-

muita
, que haveria em fua ai- receolhe pouco o que lhe nao

jEJla.;; e ainda que entaõ ó nao cuftava mais que diligencias
;

indicou o nome, diíTe-o defpois meteo os pobres de partilhas

a experiência. na p.orçaõ, que na mefa tinha

Crefceo ; e já nos primeiros nome de fua , e fempre era me-
annos o hia confirmando na de- nor a que deixava , que a que
vota inclinação ás coufas de repartia. Porém naó podendo
Deos, com tanta, e tao conti- fer grande ainda toda, fem du-

nua applicaçaó a ellas , eefque- vida a multiplicava o Ceo, por-

icimento de tudo o mais , como ' que com aquelle pouco foccor-

fe renunciara a propenfaõ. dos ria a muitos,

poucos annos. Continua na ora- Foy coufa notável
,

que af-

çaõ, na veneração , e particu- fiftindo commummente com al-

iares devoçoens das Imagens
;

gumas criadas em huma torre

mas no meyo deftes fantos exer- alta, que havia nas cafas, lá

cicios com huma notável efqui- ouvia a voz do pobre, que pe-

vança ao dizeremlhe que fe dia embaixo na fala , naõ fucce-

criava para Freira ; e aflím foy dendo o mefmo a quem eílava

mayor cafo
,
que contando já com ella , e parecendo impolli-

dez annos, e fuccedendo ouvir vel pela dillancia. Entaõ defcia

praticar a fua irmãa mais velha ligeira , e alvoroçada , e lhe da-

a refoluçaõ, que tomava de fer va efmola. Havia em ca fa huma
Freira na Madre de Deos em criada ( com o achaque, de que
Lisboa , fentio em fi hum aba- adoecem todas , e convalecem
lo taõ vehemente

,
que ( fegu- raras

) que em fabendo que Do-
rava-o ella mefma já Religio- na Margarida tinha provifaõ pa-

ia ) lhe ferira o coração, incli- ra os pobres, fingida, e diííi-

nando-a com hum vivo defafo- mulada, pedia na fala, choran-

cego áquelle eftado, e com taõ do huma may velha , entreva-

feguros propofitos, que coftu- da, e faminta : com efte enga-

rm no
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no roubava á innocente carita- fogo , e havia de confumir a

tiva o que grangeara para a ver- conftancia , em quanto fe na5
dadeira pobreza; e repetiiido-o defafogaíTe na refoluçao. Acha-
muitas vezes , naò cahio nelle va-fe já com dezafete annos ',

nenhuma a verdadeira" efraoler, e entendia que em vida ta6

porque naó coftumava olhar pa- breve, onde fe nao fegura hum
ra os roílos envergonhados , mas inílante

y já íeriaõ menos os que
para as maons vaíias dos pobres.; déíFe ao Geo, que os que tinha

fenaõ era
, que corria cega áquel- gafto com o Mundo ; <:omo fe

le faptp exercicio
,
porque lhe fora gaítallos com o Mundo ,

davao nos olhos os refplando- terfe fervido delle fó no domi-
res da caridade, que lhe fahiao cilio. AíTentou em veílir a mor-

do peito. talha Dominicana nefta Cafa;

Nao lançavaó de íi menos mas fendo feus parentes os que
luzes as lavaredas

,
que fe atea- tinhaô impugnado a fundação

va6 nelle, de fe ver efpofa da- delia, começarão os embaraços
quelle Deos, que hefogo, que a aíTuftarlhe os alvoroços, mas
luavejmente confome. Já comeí- nao os defejos

;
porque a pezar

cava de alvoroçarfe para efta das grandes batarias do inimi-

fclicidade, porque palTava com go commum , já dodefgofto dos
fua máy para a Cidade de Lif- parentes

, já dos rigores da Ca-
boa, e tinha hayia tempos os fa , já áo defamparo de fua

olhos na Recoleta da Madre de may
( que nao tinha mais que

Deos , em que contava amigas, a ella ) aíTentou comíigo que
e parentas

,
que a fufpiravaô .nas diificuldades lhe queria o

companheira ; mas feu grande Ceo accrefcentar o triunfo , e
efpirito , e partes já davaõ ma- que feria ingratida6 nao agra-

yor brado, acompanhada da re- decer ao Geo nas refoluçoens

foliiçaô , com que vinha , de íe- o que lhe grangeava nos emba-
pultarfe em huma Recoleta. Em raços.

todas , as que havia na Gorte

,

Tinha vindo algumas vezes
começarão aavivarfe os defejos a efta Cafa do Sacramento, cô-

dea recolher nos feus Clauftros; mo aquella , a que tinha, e em
mas era mayor o fantocommer- que achava o mayor agrado,
cio , que tinha, com a do Sacra- fendo o reformado delia o mayor
mento, como Cafa Dominica- para o feu génio; mandou pedir

na
,

por ter Dona Margarida grade , em que queria fallar á

já dous irmaons com o habito Prelada, epedio-a com tanta int-

deíla Familia. tancia, que fufpeitaraó as Re-
Refolveofe em acompanhai ligiofas que fem duvida era

los na efcolha , por mais que mais que viílta. Pedia a licen-

a fizera ( eftando ainda no Por- ça para huma Vefpera do Ro-
to ) do Mofteiro da Madre de íario. Acompanhou-a a mây ,

Deos. Mas eítava nelle cheyo vencida de rogos , e da devo-

o numero das Religiofas ; e ain- çao
,

que tinha ao Mofteiro ;

da que em Roma le pertendia mas bem fora da magoa de tor-

já a difpenfa para a receberem nar para cafa fem companhia»
extraiinmeraria , nao admittia Difpoz Dona Margarida tudo
dilaçoens hum defejo

, que era de forte , que eftando na Igre-

ja
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% com fuá mãy, acabadas Vef- como he coftume. Era pratica

*|)érás', Ihedefappareceodedian- fua confeflarre indigna de com-

te dos olhos ; e abrindo-felhe a panhia taô fanta ; aflím deu a

Portaria , íe paíToii aos braços entender o abalo , e fufto com
daquella alvoroçada 5 e fanta que ouvio chamar a confelho.

companhia 5 com tanto gofto, Retirafe a huma Capella, Ian-

que pof fei* o mayor de lua vi- ça-fe por terra, ergue os olhos^

da, lho quiz o Ceo contrape- e as maons ao Ceo
, pedindo

zar com o fentimento de ver a a Deos que a naó exclua da-

iUa tnãy entrada em hum def- quelle ditofo rebanho , como
mayo , e logo cuberta de lagri- incapaz de fazer nelle numera;
mas 5 e formando queixas nafci- Atraz das vozes do coração ]

"das eftas do engano, que fe lhe fobio o efpirito; aííim ficou ex-

fizera , aquellas do defamparo tatica , naó fó o tempo , que
em que ficava. Quiz a filha en- durou a função dos votos , mas
xugar humas , e fatisfazer ou- ainda defpois de chegarem a

trás ; eíteve com a may no Lo- ella as Religiofas , a fegurar-

"cutorio; feguiraô-fe ás meigui- lhe, que eftava aceita. Julga-
ces muitas razoens cheas de raô o filencio , e immobiiidade
grande efpirito ; mas nem a may por encolhimento natural, co-

íecOnfolava, nem afilha fe mo- mo fabiaô o como era callada
,

via
; porque a filha olhava para e humilde ; mas foube-fe dahi

o feu acerto, a mãy para ofeu a dias, que era mais myílerio-

defamparo, ou porque efta obe- fo o filencio, quando inconfide-

^ecia á natureza , aquella ao radamente confeíTou
, que nao

Ceo ouvira coufa alguma do que fe

Oito dias retardou Dona lhe diíTera. Sem duvida fe ap-

Margarida o noviciado, dando plicaraò os fentidos de fua alma

á mãy o alivio de a ver em hum a eícutar de mais fuperior ef-

Locutorio , e deixando ao cof- fera as noticias da fua ventura,

tume do tempo o vêlla cora Efta era Sor Gatharina
,
quan-

mais alivio : mas naó eftava en- do Noviça,

taô ociofa ,
por moftrar que Mas nao permittio o Divi-

iiaÓ era irrefoluçaõ a detença, no Efpofo, a que efperava dar

No Coro acompanhava as Re- a maô, que foíTe fó o novicia-

ligiofas. Na oração, e contem- do da Religião, o que a difpu-

plaçaõ parece que as excedia, zeíTe para aquella felicidade
;

porque ainda gaftava com Deos em outro noviciado a quiz ap-

o que ellas nas occupaçoens da provar o Ceo no fofnmento

,

Cafa. De noite contrapezava o e paciência com que abraçou

naó hir a Matinas , com difci- huma cruel doença , entenden-

plinas rigorofas. Aflím , ainda do
,
que era mimo daquella

fecular , era já Noviça; ainda maó, que lhe promettia o Ef-

Noviça , huma das Religiofas pofo. Aflim naó fó fofria , mas

mais confummadas da Cafa. Pa- feftejava as dores , fem que o

rece que o prova* o que dire- rigor delias lhe embaraçaíTe as

mos. Eraó pafl'ados dez mezes horas de oraçaó , em que fentia

de noviciado , chamarão as Vo- tal fuavidade , que naó havia

gaes ,
para a porem a votos

y
moleftia

,
que lhe naó efquecef-

fe.
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fe. Apertava6-na rigorofas íe- lhe refervaíTe o defafocego da

des ; e recorrendo á oração, em febre para outra hora, porque

que fe fufpendia , parecia-lhe o queria contemplar naqueíla.

muitas vezes que o Senhora Sentio logo em íi hum taõ gran^-

a recreava com fua prefença

,

de focego de efpirito, como fe

permittindo que com os íe- foraó alheas as atfliçoens do cor-

quiofos beiços chegaífe ao Sa- po. Levantoufe ; e com admi-

croíanto Lado , e com tanta raçaõ das que fabiao o eftado,

confolaçaõ , e doçura de efpiri- em que havia pouco a deixa*

to, que no meímo inftante lhe vaó , aífiftio no Coro á MiíTa,

paliava a fede, ficando-lhe fó

a

e Sermão, até fe recolher o

de repetir aquella fiiavidade. Senhor.

• Continuava o embaraço da Chegava o dia de fua Pro-

doença ( craò humas cruéis quar- fiíTaõ ; determinou a Prelada

tans ) e prendia-a no leito em que foíFe naquelle , em que o

certo dia
,

que commungavaõ achaque a deixava livre , fem

as Noviças. Entroufe de huma que mais fe lhe dilatalTe, por-

vehemente magoa , ou íanto ciu- que era tal a fua anciã
,
que en-

me , e inveja daquelle único tendiaõ que a convaleceria o
bem , que fe lhe diificultava ; goílo de Profeífa. O conceito^

e diíFe ao Senhor com hum fuf- que Sor Margarida fe tinha

piro fahido da alma : Ha\ Se- grangeado , encheo todo o Mof»-

nhor y
que ahi vos eftais regalan- teiro de alvoroço , armando-íe

do com ejfas vojfas fervas ; e fó as Capei!as com devotas figu-

a mim^ como indigna , me re-pu- ras , em que fe reprefentavao

diais y
pois aqui me prendeis pa- alguns Pafíos dos Cantares , em

ralytica
,
para que vos nao rece- que melhor fe exprimem os Di-

ha I Logo lhe pareceo
,
que ef- vinos defpoforios. Tudo convi-

cutava ao Senhor, que branda^ dava a devoção, e fanta, e ef-

mçniQ Ihç àiv.m : Para que dizes
.
piritual alegria. Moftravaõ-lhe

ijfo 5 fe fahes que te amo} Se- tudo ; ca nada do que fe lhe

guio-íelhc huma doçura de ef- dizia, ou fe lhe moftrava, da-

pirito
,

que ( derretendolhe o va acordo; aílim eílava abforta

coração em lagrimas ) lhe pa-> naquelle bem
, que via já pro-

recia que era a com que fem- ximo , e a que fempre levantou

pre commungava. medrofa os olhos do mereci'
Em huma terceira Domin- mento humano. AíJim fufpen-

ga ( em que fe coílumava expor dida , e como alhea ( como a

o Senhor neíta Cafa ) durava- que em nada era já fua por a-

Ihe ainda a prizaõ da doença

,

quella ditofa entrega ) chegou
e naquelle dia com huma accen- aos pés da Prelada ; e ao pôr as.

dida febre, que a tinha proftra- maons no livro das ProfiíToensJ'

da. Aggravava-fclhe com a dor lhe pareceo que alli eílavaô
de nao poder fe quer ter foce- as de feu Efpofo , e que como,
go para contemplar naqueíla fo- tal lha dava , e ao inclinaríe j\

berana iguaria
, já que com os hum amorolo abraço; tudo taÓ^

olhos mortaes naõ podia vêlla. vivamente, que nunca mais Ihe^

Pedio ao Senhor
,
que já que fahio da memoria, e menos dò^

lhe naó pcrmictia aquella viíta, entendimento , hum conceito^

firme/
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firme , e feguro de que aquel- gar até caja àe Noviças , occiípav

le a£lo fora a Deos aceito, e o tempo em faudades fuás '^
epara

hum real, e legitimo defpofo- as aliviar^ naõ fahir nunca defua

rio. Divina prefença , imaginando no

Defta viva , e continuada pí{ITo ^^ ^we aquelle dia tive ora-

contemplação lhe nafcia hum çaõ\ e para tudo ^ o que me man-

tal defpego da materialidade darem , ejiar muy prompta. Se

do corpo
,
que vivia como ef- enfmar as outras Noviças , lem-

quecida de que ainda era pere- hrarme
,

quanto mais necejjldade

grina na terra, levandolhe o mais tenho eu de aprender , e affim fa-

do tempo a doce lembrança da- zello com humildade , e caridade,

quella hora em que fe defpofa- Se aprender , hir com gojio para

ra, ainda que lhe contrapeza- louvar a Deos, Se for para. o

va o Senhor eftas confolaçoens Oratório
<f

agradecer a Nojfo Se-

com a continuação de achaques, nhor
j

querer
,

que ejieja diante

repetidas dores , e pezar vivo delle. Tangendo o Jíno para asho-

de fe ver fem faude , e forças ras , alvoroçar a alma para hir

para fervir , e fe atormentar, louvar a Deos ^ indo até o Coro ^

Mas antes que paífemos a ma- dando-lhe graças por ejle fobera-

yores noticias , ou para que me- no officio , que me deu. Em en-

Ihor demos todas delia verda- trando no Coro ,
pedir devoção

deiramente extática Madre , re- para eJiar nelle. Na Mijfa ter

copilaremos fua vida ( como no confideraçaÔ dos peccados paffadoSy

la deixou expreífa da fura mef- pedir mifericordia .^ dar graças por

tna penna , tanto para edifica- heneficios recebidos , encomendar

çaõ , como para doutrina, nao a NoJfo Senhor a fua Igreja^ re-

fiando o Ceo tanto voo de ou- novar os bons propofttos ^ eojfere-

tra
,
que naõ folTe a fua ) Achou- cimentos. Quando for ã mefa ,

fe emhum papel de fua letra, fi- queixarme a Deos de fer forçado

zera-o fendo Noviça , com do- fujientar o corpo \ defejar ter mui-

cumentos para occupar com lu- ta mortificação ^ e efcujar tudo o

eros , e melhoras de fua alma que naÕ for necejfario. Na mefa
todas as horas do dia. Como cuidar no fel ^ e vinagre^ ou na

os efcreveo , os obfervava ', e dia em que fe deu. Em acabando

ojbfervou toda fua vida. Dizia dar graças ^ e hir logo ajudar a
aílim fallando comíigo: lavar a louça ^ com contentamen-

Feia manhãa em acordando , to de fervir, Defpois hir para

lembrarme
,

que começa o dia , e cafa de Noviças , faliar com as

defejar gaflallo todo em ferviço companheiras
,
porque mo mandaây

de Deos : e para bom principio pedindo a Deos feu favor
,
para

procuro fazer as coufas melhor ^ o nao offender em alguma pala-

que até alli. Até Prima gajio vra
,
procurando que a pratica-

Tteftes propofitos ,
pedindo d Deos feja delle j as palavras poucas j

graça para os pôr por obra. Def- fem profia , e baixas , e menos

pois de Prima
,
procuro aprovei- diante da Madre Mejira , defejan*

tar o tempo da oração , reprefen- do fempre o recolhimento. Can-

tando a Deos diante. Qiiandofa- gendo ^ hir para a cella preparar-

hir do Coro
,
pedindo licença , e me para a oração de Noa , com o

favor a Deos , e procurando che- cxamç de confckncia y liçaô para

a ora-
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1

a oração ^ meditação^ o Pajfo do em cafa de Pilatos tirarão Jeus

diay peccados pajfados , e ruim vejiidos ao Senhor , e defpois de

vida prefente
,
procurando até Vef- Matinas

,
quando com mayor dor

pêra confervar a devoção
^ fentin- no monte Calvário lhe fizeraõ o

do muito nefte tempo ter alivio mefmo. Deitarme confiderando co-

em alguma coufa
^
pois he taõpro- mo efienderaÕ o Senhor na. Cruz

^

prio para fentir os trabalhos de e ao levantar
,
quando o levanta-

Cbrifto. Defpois de Vefpera tor- raÔ nella. Dormir com as maons

nar para cafa
,
procurando naÕfa- cruzadas.

hir nunca da prefença de Deos
, A efta repartição de dia

,

e para ijfo ufar muitas jaculato^ que trazia decorada , e cumpria

ria?, A^ cea , ou colação as con- á rifca , naô deixando inftante

Jideraçoens do jantar .^ defejando ^
livre ao penfamento ,

para po-

que fe acahe
^
para hir para o Co- der deter os voos do efpirito,

ro y e procurar de efiar entaÕ com ou tropeçar nas fraquezas de
devoção

y
por fer a derradeira ho- humano, ajuntou outro papel,

ra do dia. Recolherme fazendo eícrito também de lua letra que
primeiro exame ^ e fentindo haver fe lhe achou , a que chamava
de gaftar o tempo em dormir fem Vropofitos ^ e fe foube ,

que ef-

louvar a Deos. Pedir ao Anjo critos , e exercitados com refo-

da Guarda^ que o faça por mim. luçao de os naó quebrar em fua

Pedir perdão
.,

licença^ e favor a vida. Dizia alfim o papel.

Deos, Ao defpir lembrarme
^
que

Propojltos , que determino cumprir com o favor de

Deos, Lellos todas as femanas. Rezar todos os dias pe-

lo menos hum Terço do Kofario com devoção , e de joe-

lhos. Fazer todos os dias exame de con]ciência, Nao paf^

Jar nenhum , em que me naS mortifique em alguma coufa.

Quando me recolher , ler a meditação do outro dia , e ter

alguma conjideraçao quando jne deitar y lemhrando-me lo-

go pela manhda de Deos, Nao dizer palavras em meu lou-

vor 5 nem de queixa , nem de de[confiança. Trazer os

olhos fempre baixos '^ nao fazer nada fem confelho. Nem
faliando , nem efcrevendo , dizer palavras ,

que moftrem

curiofidade. Encomendar todas as femanas a Nojfo Se-

nhor todas as coufas , que nos mandão em Capitulo , e as

peJJ^oas , que me reprehenderem , ou aggravarem. Nao me

defculpar. Fazer o que me pedirem com 7nuÍto boa vonta-

de, Nao faliar com minha Mefira por gofio próprio , fe-

naõpor necejfidade^ e pertender na pratica Jò o mayorferviço

de Deos , e aproveitamento de minha alma, Naô me rir das

faltas alheas, Gafiar bem o tempo^ que leva o Officio Divino^

procurando efiarnelle com attençao y e recolhimento interior^

Part IV. • Ppp Eítes
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Élles os propoíitos , que inviola- fogo das lagrimas, e taô arden-

velmente obtervava Sor Marga- tes, como faifcas do coração ; tef-

rida ; aquella a repartição de temunhavaó-no feiís olhos nun-

tcmpo , com que o aproveitava ca enxutos
,
por mais que fem-

todo; e aífim fe deixa ver, que pre abrazados» Já no Moftei-

era íua vida huma oração con- ro ( onde para eftes fantos em-
tinuada

,
pois nao havia inftan- pregos tinha liberdade , e com-

te, que naô occupaíTe contem- modo ) naô lhe parecia
, que

plativa. Naõ foy efta a fuama- defcançava, fenao no Coro, e

yor occupaçaô recolhida nos á vifta do Sacrário , continuan-

Clauftros
; já o tinha fido, vi- do eíte exercicio com tanto lu-

venJo ainda em fua caía, onde cro, que o mefmo era porfe dç

madrugava para o Oratório, e joelhos, que efquecerfe de to-

nelle gaitava quaíi todo o dia. das as penfoens do corpo , fera

Paífando fua may a viver em mais memoria, que aquella em
Lisboa ( como defpois dizia , e que feu Efpofo fe deixara,

chorava ) naó foy algum tempo No meyo deftas contempla-

nefte exercicio taô continua por çoens negava-lhe o Senhor aquel-

buícada, e tratada de algumas Je fervor, com que a toda a ho-

Senhoras parentas; mas tanto ra fe queria transformar nelle,

do génio , e criação de Soror illuftrando-a com íbberana luz.

Margarida, que bem podia naó Huma noite de Natal, ouvindo

lamentar de mal gafto aquelle cantar na Miífa o Gloria in ex-

tempo , em que fó fe tratava celjis Deo , e contemplando
,

de como fe havia de occupar que os Anjos entoarão aquelle

bem , feguindo-fe a efte fanto Cântico a hum Menino Deos

,

commercio o povoarem-fe algu- que por fua vontade vinha á ter-

mas recoletas dos efpiritos, que ra a trazer a verdadeira paz à

o fomentavaó. fua alma , aflim íe elevou
, que

Abrazava-fe no amor daquel- naõ foube , nem deu acordo

le myfterio
,
que he por antho- fe fe cantarão Laudes , parecen-

nomalia de amor. Já emospri- do-lhe fó, que tinha dentro em
meiros annos eraó fervorofos os fi aquelle Deos

, que para naã
mefmos defejos; porque fobin- eftranhar a fua viíinhança , to-

dofe a hum lugar alto de fua mara fua mefma natureza,

caía , corria com os olhos , e Cantava Completas em hu-

com o coração as Igrejas , que ma Dominga de Ramos
,
quan-

dalli defcobria , venerando-as do levantando a Deos o penfa-

como fagrados celeiros
, que mento , fe fentio interiormente

guardavaô o Paó dos Anjos. levantar íobre fi, pondo-fe dian-

Diante delle expoíto ficava taô te da Santiífima Trindade , re-

alienada , e efquecida , que era cebendo hum rayo de luz
,
que

neceífario advertilla , e compor- lhe dava conhecimento do mui-
Ihe o manto

,
quem eftiveíTe to

, que Deos era. Parecialhe

com èlla. Em levantando os hum mar immenfo, que por to-

olhos , e os penfamentos para das as partes a tinha cercado

,

o adorar, íeguiafe-lhe á fufpen- e como fepultada nelle, íentio

faõ o atearfelhe o coração em perder todas as operaçoens na-

vivas lavaredas , a eftas o defa- turaes ^ como fç ' nella vivera

efpi-
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eípirito mais foberano. Gha- nha , e moleftada , como íe lhe

mou-a huma Religiofa
,
que a tirara as forças, elhe cnfraque-

vio tranfportada , e tornou em cera o coração qualquer occu-

jíi com huma fufpenfao , e hum paçaó
,
que naó foíTe eílar con-

pafmo 5 como fe fe lhe fizera templando jfuccedendo-lhe muí-

novo o verfe entre as baixezas, tas vezes ,
que indo a ler na

e debilidades do corpo huma- Communidade, naó podeíTe mo-
no, ver os beiços , como íe com vio-

Eíla fuave experiência dos lencia lhe taparão a boca ; aílim

mimos do Ceo a trazia retira- eftranhava as acçoens do corpo,

da de tudo o que naô era a me- como fe alli naó houvera já

ditaçaó delle , fufpirando fem- mais que efpirito.

pre a foledade para fe transfor- Mas porque efte gemia ain-

mar em Deos. Efte mimo lo- da nas prizoens da carne, fen-

grava efpecialmente nos dias de tia muito o haver de accommo'
communhaó,parecendo-lhe, def- darfe ás debilidades delia, fen-

pois de commungar , que den- do-lhe pteciío o tomar algum
tro em fi tinha aquellc Senhor, deicanço. Succedia-lhe aífim def-

em que divifava huma alvura
,

pois de Matinas , recolhendo-fe

e claridade nunca vifta , nem huma hora antes de Prima, per-

comparavel com as da terra ; feguida de infoportaveis dores

a efta luz lhe parecia
,

que fe de cabeça
, que a privavaó da

lhe abriaó os olhos do entendi- alivio de ficar aíFiftindo ao San-

mento, e alcançava mais, que o tiífimo Sacramento. Pedio , e

que podia o humano , no Myf- tornou a pedir áquelle Senhor

,

terio profundo da uniaó do Ver- que lhe tiraíFe aquelle embara-

bo ; mas nada afiirmava , íepul- ço ; e aífim ficou fem clle , de

tada logo em huma efcuridade lorte
,

que antes de Prima fó

impenetrável. O que íó fegu- íe recolhia meya hora.

rava , era contemplar vivamen- Na obediência defempenhoa
te aquelle fuftento das almas os propofitos

,
que tinha efcri-

na fua
, que com huma incom- to , e decorado. Nem no juíli-

paravel belleza defterrava delia ficado da acçaó lhe ficava vo-

toda a fombra de agonia ; re- luntaria a efcolha ; íuas Mef-
prefentaçaó

,
que lhe ficava tan- trás, e Preladas lhe determina-

to na memoria , como fe dos vaó tudo o que obrava , taó

olhos corporaes lhe nafcera a- defpida de vontade própria ,

quella faudofa lembrança. como le fe lhe trocara em obe-

Igiialmente viva era a repre- diencia. Mas aífim fe conten-

fentaçaó dos mais myfterios , e tava o Ceo da íua, que oquiz

PaíTos fagrados , e tanto, que moftrar para premialla. Era ain-

fallaiido ás vezes nelles , repe- da Noviça, achava-fc a Madre
tia, e individuava as circunílan- Soror Jeronyma de Jeíus mui-

cias com huma tal miudeza, co- to affligida com huma cólica , e

mo fe a feus olhos paíFara o dores infoportaveis de cabeça^

que repetia. Efta fuavidade,em ( achaque, que muitas vezes a

que trazia como encantado o perfeguia ) e havia cinco dias,

efpirito, a retirava de tudo, e que naó focegava. Chegoufe a

em tudo a trazia como eítra- ella a Meílrade Noviças, ele-»

Part. IV,
.
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vando coníigo , como de acafo, peíToa de tantas prendas

,
que

a Soror Margarida , lhe diíTe, ainda faziaó mayor a perda,

que puzeíTe a maõ na cabeça á Defconfoladas , recorriaõ a So-

enferma. Bem entendeo a boa ror Margarida ; inftava ella na

Noviça (por mais que interior- oraçaô , compadecida das irmaas,

mente o eftranhava
) que era como da enferma. Foy fervido

efperar daquelle toque a meíi- o Senhor de lhe dar a enten-

nha ; mas obedeceo mandada

;

der
,
que naõ viviria. Confór-

applicou a maó , e no mefmo me com a vontade Divina , e

inftante ceifou toda a queixa, magoada da dor das irmãas
,

ficando a enferma como fe até lhes pedio , que íe puzeífem nas

alli o naô eftivera. Ifto achamos maons de Deos
,
porque teria5

apontado por huma Religiofa noticia de huma grande perda.

de boa opinião
,
que o prefen- Tomarão o confelho , ainda que

ciou. com o alivio de nova efpalha-

• Era extremofa fua humilda- da, que fe achava melhor a en-

de , nada eftimava menos que a ferma. Mas Soror Margarida
fi mefma. Todas lhe pareciaó eftava mais fegura no que fe lhe

capazes de mais reípeito que tinha moftrado
, que no que eí-

ella. O conceito de que era a tava ouvindo. Succedeo aílím
,

ftiais indigna creatura , a obri- que veyo brevemente noticia

,

gava a hum rigoroíb exame ,
que a enferma falecera. Fazia

que precedia á communhaò ,
a mefma íupplica na oração

naõ o dando por fuíEciente
,

pela vida de Dom Miguel de

em quanto as lagrimas lhe naõ Caftro , Arcebifpo de Lisboa

,

feguravaõ, que eftava ferido o que eftava perigofo, eimportu-

coraçao. AíIIm fe fentenceava navaô>na parentas fuás , a que
a II mefma , na6 achando em íi efta noticia trazia defconfola-

venialidade
,
que lhe naô pare- das. Naõ tardou a que Soror

ceife crime , lendo taõ humana Margarida teve de que falece-

com as acçoens alheyas
, que ria o Arcebiípo; mas occultou-a;

fempre chegavaõ a feus olhos

com defculpa , fe eraõ menos
juftificadas , e com confufaõ fua,

fe eraõ puras, fentindo bem de cia, parece que defconhecia as

todas. As affiiçoens , e traba- penfoens de humana , naõ con-

Ihos alheyos lhe pareciaõ pro- jeíluradas , nem ainda no fem-

pnos : tal era a ambição de fen- blante. AíÉm fe efcutava reprc-

tillos; paífava á de querer re- hendida , como fe fe conhece-

mediallos ; recorria á oraçaõ ; e ra culpada. Lamentava o verfe

pagava-fe Deos tanto defte deP- fem faudc para mayores empre-
velo, que a illuftrava com oco- gos de penitente. Eraõ taõ af-

nhecimento de fucceíTos futu- peros os das difciplinas
, que

ros : íuccedeo algumas vezes tomava com cadeas de ferro,

atíím. que feus ConfeíTores lhe puze-
Tiveraõ humas Religiofas raõ preceito, para que naõ fof-

noticia ,
que em Caftella eftava lem taõ continuadas , e taõ ri-

r enferma , e perigofa huma ir- gorofas. Obedeceo ; mas com
mãa fua , Dama da Rainha

,
tanta dor das que lhe embara-

çavaõ

,

e falecido elle , fe entendeo

que antes a tivera.

No fofrimento , e na pacien-



mm Livro terceiro Cap. XII. 48^
çavaõ , que veyo a igualar as Naõ havia induftria , nem me
que lhe impediao. Só nas feílas

feiras naõ podia exercitar peni-

tencias
,
porque a atormentava

huma rigorofa dor de coftas

,

e cabeça
, que a deixava fem

alento para outra. Durava-lhe

de pela marihâa até ás trez da

dicamento
, que a divertiíTe del-

le. Inventou hum quem a co-

nhecia ; fallavao-lhe em Deos

,

logo a tinhao efperta. A mayor
dor

,
que padecia , era no pei-

to ; e fendo fácil a meíinha

para alivialla , ella lha naõ ap-

tarde. Mimo parecia de feu Eí- plicava , fem que a Prelada naó
pofo, que repartia com ella das

delicias
, que naquelle dia , e

naqueilas horas goílara no Pa-

raifo do Madeiro.

AíErn queria viver fó com
elle no da Religião, que o que
lhe pedia no tempo , em que
ainda naõ podia fallar a fua may,

fó lho pedifle , mas lho man-
daíTe.

Fizera Sor Margarida hum
concerto com huma Religiofa

,

que a que primeiro chega íTe ao

ultimo perigo da vida , deíen-

ganaíTe a outra. Naõ fe efque-

ceo a boa amiga. Efcutou-a

c irmáas ( porque ainda eftava Sor Margarida , refpondendo-
com a fogeiçaõ de Noviça ) lhe com focego

,
que de parte

era
, que os fizeíTe fantos , mas

que lhe embaraçaíTe o alivio de
communicallos. Aílim lho per-

mittio Deos
,
porque a fua máy

fó huma vez fallou, e alguns

de feus irmaons , nenhuma ,

prendendo-a huma grave enfer-

midade na Enfermaria, de donde
paíToii a melhor morada. Amea-
çada do achaque, foy ao Coro
defpedirfe do Senhor, e pedir-

Ihe, que fe aquella era a ulti-

ma doença, a deixaífe padecer
nella ; fem duvida entendeo
que lim o feria

,
porque logo

diífe palavras
, que o deraó a

entender, por mais que os Me- gioías , fea faudade ( ainda com
dicos facilitavaõ a doença, naõ os olhos naquelles bofquejos da
na opinião das Religiofas, pe- fua gloria ) naõ fufpirara como
la

mais certa tinha havia muito o
defengano. Algumas vezes com-
mungou , dilatando-fe a doença

;

e algumas pedio a Unçaõ; mas
o dia em que faleceo , com tan-

ta anciã , e taõ repetida
, que

entenderão naõ deviaó dilatar-

Iha. Recebeo-a com paz , e con-

folaçaõ de efpirito , e com el-

las o deo ao Senhor , em huma
fegunda feira , 11. de Mayo de
626. tendo de idade vinte e

dous annos. Ficou com hum
femblante alegre , e defafom-

brado da morte
,
que baftara a

enxugar as lagrimas das Reli-

muita que tinhaõ da enfer-

ma , e dos fundamentos com
que fempre fallava.

Aggravoufe o achaque , cref-

ceraó as dores ( eraõ já info-

portaveis ) mas igual a conftan-

cia de quem as íbfria ; fabia

que eraõ mimos
,
porque como

taes os pertendera. Commet-
teolhe a cabeça hum humor groí- cega achou digno das^attençoens
lo, deulhe hum fono pezado. de Deosj hum coração abraça-

do

humana a fua companhia.

CAPITULO XIII.

Da Madre S'or Catharina dos

Mártires,

E Ntremos a ver o efpefla-

culo
, que a gentilidade
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do com as miferias da vida, aeftimava muito, e fazella Freí-

fem ceder na tolerância. E que ra do Goro ; mas foy coufa ra-

dirá o conhecimento Catholico, ra
, que fendo Sor Gatharina

encaminhado da luz da razaô

,

taó bemquifta , fe oppoz a iíTo

e da Fé , entendendo
, que íi- toda a Gafa , fem valer induf-

milhantes lutas faô a officina de tria 3 nem valia , antes algumas

venturofas coroas ; naó aquel- pouco coníideradas
( que a vir-

ias
,

que fingia a vaidade nas tude fempre tem emulos ) co-

immortalidades da fama ; mas meçaraõ a tratar a Sor Gatha-

as verdadeiras
, que no Templo rina com deíprezos , accrefcen-

triunfante de Deos haô de du- tando afrontas, e injurias, co-

rar incorruptas? mo a incapaz do lugar, porque
Bem conheceo eíta verdade feu irmaó fazia as diligencias.

Omnis, a Madre Sor Gatharina, como Era Sor Gatharina bem nafcida,
quunago fg eftudara com S. Paulo aquel- criada com eftimaçaõ, ainda que
ne con- i ^ ^ 1 •

*
-» j r ^

tendt ab '^ ^^^ claro , e importante con- nao com grandeza ; elcutava

omnibus felho de fe adiantar no traba- agora aquella repulfa , via-fe

feabfti- Ihofo eftado deíla vida
, para defprezada, e perfeguida; mas

utVr .
confeguir huma immortal co- como fe defconhecera as pai-

ptibilem 'oa , com muita mais razaó
,

xoens de humana , eftava immo^
coronam que OS Athletas corriaÔ com vel , fem que os vitupérios

,

accipiantj ^^cia para alcançar huma cadu- que lhe chegavaõ aos ouvidos
,

iWm-^ ca. Nafceo Sor Gatharina de tiveífem mais repofta^ que a

ptam. pays nobres , mas taõ queixo- muda, que coftumavao dar os

i.adCor. fos da fortuna, que naõ alcan- olhos. Efte o efpeflaculo , em
^•n-^S- çavaô fuás poíTes a inteirar hum que fe vio vencida a natureza

dote á filha
, para fe recolher das firmezas da tolerância. Se-

em o Moíleiro de Jefu de Avei- guião fe ás injurias as faJfida-

ro , efte Pátria fua , e aquella des^ que lhe impunhaó , e com
a refoluçao, com que fe criava que a defauthorizavaô ; e Sor

y desde menina. Aífim houve de Gatharina emmudecida , recor-

accommodarfe
(
pois naõ havia ria ao fagrado da oraçaó , co-

reduzilla a outra vida ) entran- mo fe diílera com o Profeta:

do em o lugar de Freira Gon- Senhor , o ódio fe empenha em me
p^.^

verfa, em que deu tal conta de perfegtdr: eu volto-lhe as cojias , me òúil

fi, que naõ fó fervia ás Prela- ponho-me a orar, gerenrde

das , e Religiofas antigas de sof- Efte era o alivio , e o reme- '^'"^f^ebani

to, mas a todas de exemplo. Pro- dio , a que recorria o leu dei- ^^^çj^
^\

feílbu ; mas vivendo fempre com amparo ; bufcava os pés de hum orabam.

a mefma fogeiçaô de Noviça, Grucifixo \ banhava-os com la- ^f- loK.

naõ fó no ferviço , e obriga- grimas , diziaõ ellas o que cal-

çoens da Gafa, mas na afpere- lava a boca, e louberaó dizer

za de vida, que via, e imitava tanto, que vio em huma occa-

nas mais reformadas delia. fiaõ
,
que defpregando o Senhor

Nefte tempo hum irmaó feu, o braço da Cruz , a eftreitoii

Religiofo Dominico , que aílíf- com elle , deixando-a taõ fora

tia no Gonvento da Villa ( elei- de fi o extraordinário do favor,

, to Bifpo de Gabo-Verde ) quiz que cahindo por terra , efteve

augmentar o dote á irmâa, que muitas horas, fiando a fuacon-

fufaó

eo
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fufao o faber agradecello , fi- Achava- fe já carregada de
cando de entaS com hum cora- annos, que lhe grangearaô hu-

çao taô inteiro para as perfe- ma cruel enfermidade , que cin-

guiçoens, que nao fó lhe pare- co mezes lhe exercitou a pa-

ciaõ toleráveis, mas as julgava ciência , edificando a quem a

intereíTes. Nefte eftylo de vida via padecer emmudecida. Ama-
facrificada paíTou Sor Cathari- nheceo hum dia com rofto ale-

na alguns annos , anciofa fem- gre ( foy o ultimo de fua vida )
pre de fe adiantar em padecer, e perguntando-lhe huma Reli-

porque tudo lhe parecia pouco giofa de toda fua confiança fe

para fervir hum Senhor, que ia- le achava aliviada, porque o
bia dar tanto. Abriolhe o Ceo femblante o dizia , refpondeo :

caminho na noticia deita nova Nao fó aliviada ^ mas favorecida
'y

Cafa do Sacramento, edagran- porque a fua Senhora do Rofario

de obfervancia , com com que fc a vifttara. Era devotiílíma da
Vivia nella. Pedio aoirmaõBif- Senhora, e ao feu Rofario ajun-

po
,
que lhe alcançafle licença tava todos os dias o feu Officio

para paíTar a viver naquella Clau- Menor
,
por mais que viveo fem-

fura,naô por fugir na de Aveiro pre occupada fua muita capaci-

ás perfeguiçoens, que já otem- dade nos ofiicios demais tra-

po diminuirá; mas porque defe- balho, que havia no Mofteiro;
java verfe em mayor eftreiteza. mas , fe lhe faltava o tempo y

Foy fácil ao irmaó a licen- fuppria o que fe havia de ds^r

ça
;
paíTou Sor Gatharina para ao defcanço Foy crefcendo a

fila Gafa do Sacramento por doença , e ella entendendo
, que

Freira do Coro , deixando fau- chegava o do feu martyrio*

dofas , e arrependidas as que Hum continuado fora toda fua

lhe tinhao embaraçado o mef- vida ; e quem também enten-

mo. Via-fe agora feu efpirito em dia, que naó podia haver nella

campo aberto para lançar mao outra coufa , e que tudo, o que
das armas da penitencia , como tiveífe de breve , teria de apref-

a convidava© os exercicios da far a ultima felicidade , como
Cafa , e o exemplo daquelles naô trocaria os receyos em ai-

efpiritos
,
que voavaô na refór. voroços ?

ma. Mas o que mais avultava Com muito pedio , e rece*

nella era huma viva , e defve- beo os Sacramentos : e defpois

lada caridade com os próximos, de demonftraçoens penitentes,

em que naó podia ver miferia, acompanhadas das lagrimas das

que naõ rcmediaífe , ainda que Religiofas
,
que perdia5 nella

foíTe á cuíla de ficar com ella, hum daquelles primeiros efpe-

remediando-a. Aííim era taó po- lhos da obfervancia , e hum ar-

bre, que naó confeguia o gof rimo para a Cafa , acabou com
to de dar, fem o íacrificio de hum íocego, eferenidade, que
pedir primeiro. Humilde , e ainda defpois lhe durou no fem-

obediente , naó houve occupa- blante , admirando-íe as Reli-

çaó de trabalho, a que naõ fa- gioías, que a efeutavaó fempre
tisfizeífe ; mas o goíto , e ale- taó temerofa da morte. Mas
gria ainda excediaÓ a pontua- eífa he a importância de morrer

lidade, fempre na vida , feguirfelhe o
fO'
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íocego de viver na morte. Def- ( que no feculo , e até íua Pro-

engano , e confelho bem im- fiíTaô fc chamou Anna de Jefus

portante
, que deixou efcrito o Maria ) filha de António de

exemplar dos mortificados S. Sampayo , e de Anna de Sam-
Quotidie Paulo

, que dizendo , que mor- payo ( da mefma famiiia deviao
ria cada dia, diíTe defpois,que íer os dous cafados , como o
a morte eftava taô fora de lhe moftra o appellido ) gente no-

dar íufto
, que antes era o feu bre , e rica ; duas fortunas , a

deíejo. Só quem fabe entender, que fó podia avantajarfe a de
que a vida he morte , fabe ale- terem huma filha, que logo nos

foJv^ Ad ê^^^^^ ^^^ ^ morte , como prin- primeiros annos moítrou o Ceo,
PhiJip. 1. cipio da vida. Faleceo efta Ma- que lha empreftara , e naõ lha

morior.

I . ad Co
rinth.

Defidc
rium ha-

bens dif-

*3< dre em
1626,

14. de Setembro de

CAPITULO XIV.

'Das Madres Sor Maria Magda-
hiena do SantiJJimo Sacramento

^

-í: e Sor Therefa de Jefus , am-
i has irmãas.

Endo todas as Virgens efpo-

dera. Aílim começou a reparar-

fe naquella idade ( onde ainda

prezo odifcurfo
,
parece inftin-

&.0 ) a devota propenfaô , com
que abraçava tudo o que era

de Deos ; fervindo muitas ve-

zes de divertimento aos pays a

anciã , com que fe eíquivava aos

que lhe fallavao em eftado
,

que naó foíTe de Freira , feguin-

do com taõ notável tenacidade

O fas daquelle Cordeiro , que as difpofiçoens para elle
, que

íe apacenta entre as fragrantes, nunca acabarão com ella
, que

e intadtas aíTucenas da caftida- ataíFe huma fita , ou veftiíTe ga-

de, parece, que as que dojar- Ia, coutentando-a com a de hum
dim Dominicano paíTao ao Ce- habitofmho, que ( pedido com
lefte thalamo , faõ mais própria- lagrimas ) chamava fó a fua.

mente efpofas do Cordeiro
,

Crefceraõ os annos , e com
porque o nome de Dominicas

,

a razão os defejos , e começa-

que as dá a conhecer todas fuás, rao aquellas meninices a conhe-

as fegura mais mimofas. EíFe cerfe como enfayos dos que

o enfafe no nome de NoíTo Pa-

triarcha , Dominicus , como íe dif-

fera Todo do Senhor
'^

efila a ma-
yor preciofidade , com que efte

agora já eraõ propofitos. Affim

fe vio o que levava nas fuás

refoluçoeas
,
pedindo a feus pays

o exercício de efmoler , repar-

grande Pay as dota filhas, eíFa tindo daquelles bens , que fó

a circunftancia gloriofa , com paífados pelas maons da carida-

que o Efpofo as eítima mais de, podem ter eíTe nome. Qiie-

fuas. Aílim parece
, que fe dei- ria ver bem empregado o que

empenhou na Madre Sor Ma- lhe cabia delles, e alargando a

ria, moftrando-fe naõ fó nono- mao, mais com os olhos no re-

me
,
que efcolheo , do Santiífimo médio da miferia alheya, que

Sacramento ; mas no que lhe nos aligmentos de fua cafa, ef-

fuccedeo ( vindo a fer Domini- cutava com magoa , e paciência

ca ) na refoluçaó de tomar ef- as reprehenfoens de huma pa-

tado. renta
,
que a criminava com os

Foy a Madre Sor Maria pays de elperdiçada. Tornava-
fe
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fe ao que tinha nome de feu

,
de dos pays

,
que com o inte-

e era de huma pobre ( que to- refle ou de a naó defterrarera

dos os dias para iflb convida- de feus olhos , ou de defcança*

va ) ou tudo, ou quaíi tudo o rem com ella os cuidados caíei-

que íe lhe punha na mefa. ros , reíiítiaô áquelles íanto$

Mas criava forças com aquel- propoíitos , mais fervorofos
,

le exercício o fogo da carida- quanto mais rebatidos. Bufca-

de, e eraõ fopros, com quefe va pcfíbas de efpirito, inflava,

augmentava aquel las impoílíbi- pedia a feus Confeflores
, que

lidâdes, oueícacezes, com que apadrinhaífem o jufto daquella

difpendia. Tudo lhe parecia fupplica , que nem o fer jufta

pouco para facrificio daquelle deixava defcançar o efcrupulo

,

defejo. Qi.ieria paflar ao que ul- de que o abfoluto da efcolha

timamente podia, que era dar- pareceria deíobediencia.

fe a li mefma. Encontrava em- Tiroulhe finalmente o Ceo
baraços : porque , ainda que ti- os embaraços na vida dos pays;

nha outra irmãa, fó de fua pru- bem entendeo, que aíllm o dif-

dencia fiavaô os pays o gover- punha
,
para que com os fenti-

no de fua cafa. Qi.ieixava-fe co-

mo Martha , Maria
,

porque
Maria era aqui a occupada. Dei-

va-a a irmãa com todo o pezo

da família , e ella paflava ao

Oratório fem refpirar da mayor

mentos de filha , compraíFe os
alvoroços de efpofa; naó podia

cuítar menos , o que valia tan-

to ! Ficou em poder de feus ir-

maons , que com o interefle de
fe verem abfolutos fenhores da

lida ,
porque aquella era a me- Gafa , e da fazenda , começarão

Ihor parte, que efcolhera. a efcutar goUofos os intentos,

Nefte exercício era continua, que a traziaÕ defvelada. Soa-

e já nelle taó ditofa
,
que gof- vaó por eíle tempo nos ouvi-

tando de fuás fuavidades , fe dei- dos piedofos as noticias da re-

xava levar de hum novo gene- forma , com que as difcípulas

ro de defmayos , ou de humie- do efpirito de Santa Therela

ve roubo de fentidos, em que hiaõ reftaurando as antigas auf-

adormecia , e de que nenhuma teridades do Carmelo ; accen-

induftria, mas íó ella mefma fe deofe cm vivos defejos deefcu-

acordava. Nao lhe embaraçava, tar aquella Divina Meílra na

antes lhe favorecia cfte fuave aula de feus Glauítros. Agra-

fono , o continuo defpertador davaõ-lhe as noticias , que tinha

do cilicio, o fangue, que fal- da Gafa de Santo Alberto, Mof-
tando ao golpe da difciplina

, teiro de grande reputação,

enfraquecia , e debíhtava as for- Goncertouíe com ellas o do-

cas, que os jejuns tínhaõ jácan- te, e a legitima; e a promeíla

çadas. Neftas penitentes bata- de grofl'as efmolas , parece
, que

rias, ainda queria defafiallas pa- facilitavaõ a pertençaõem huma
ra mais largo campo , como fe Gafa , coftumada a refpirar del-

ainda duvidaíTe do triunfo ; fó las ; mas fendo grande o defejo

no da Glaufura lhe parecia que dasReligiofas, a falta de lugir,

o tinha certo. Ella incaníavel começou a dallo ás eíperanças.

anciã a obrigava a defcobrirca- Tinha Sor Maria hum claro cn'

minhos para conquiftar avonta- tcndimcnto , naõ fe lhe efcon-

Fârt, IV. . Qaq dia,



4^0 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos

,

dia
,
que refoltiçoens acertadas Mas nada valia , nem nos ir-*'^

^rriícaô eíte nome ^ fem a in- maons caricias, nem na família

duftria de promptas. Vagares lagrimas , nem na terra longes ,

ao applicar da matéria
,
perdem nem no natural faudades. Aííím

a chamma; antes he querer ver- corriaô ao defterro de fua Fa-

lhe as cinzas
,

que as brazas. tria ^ como quem conhecia , que
Bem Conhecia Sor Maria

, que naô ha na terra nenhuma , que
o abrazado efpirito

,
que a guia- o feja como lugar , em que fem-

va , era aquelle
,
que fendo to- pre le peregrina.

do fervores , defconhece vaga- Em huma quinta feira fize-

res. Determinou- fe a obedecer- raó a jornada com o feliz an-

lhe , recolhendo-fe logo ao Mof- núncio , em que a fua devoção
teiro de Corpus Chriíli da Or- fez reparo , encontrando ao fa-

dem de S. Domingos , que na hir de Cafa o Santiílímo Sacra-

mefma Cidade do Porto era mento
,
que hia a hum enfermo

çlaíTe de grandes efpiritos. por Viatico. Lanço pareceo ,

V Mas Deos
,
que íbbre lhe de quem lhe fahia ao encontro

»

embaraçar os outros caminhos , como pagando-lhe nelle o def*;

abrindo-lhe ió o de lhe chamar velo de buícado. Aílím deixa-

mais fua ( lendo Dominica ) raô as contentes irmãas a Cafa,

ainda a guardava para lhe pre- a familia , os parentes , a Pa-

miar aquella anciã , com que o tria , e em fim a íi mefmas
,

coftumava bufcar na mefa Sa- paífando a fepultarfe na ditofa

cramentado, lhe trouxe por via Claufura defta Gafa. Mas divi-^

de hum irmaõ íeu , a noticia damos as irmãas
, que ajuntoii»

de como em Lisboa florecia já o habito , a Cafa , e o dia , e

com grande nome huma Cafa , fallemos primeiro de Sor Ma-
que tinha aquelle, que ella ef- ria, como mais velha,

cutava, e venerava com tanta Em huma quinta feira en-

fuavidade. troueíia Madre eílasditofas pa-

Naó houve detença , conful- redes, em outra profeíTou , nao
tou a refoluçao com huma ir- lervindo o nome do noviciado,

mãa
, que a acompanhava nao mais que de fe conhecer o ex-

menos na Caía
, que no gene- ceifo , que fazia ás antigas no

ro de vida. ( era a mais moça, habito. Sempre foy Noviça na
chamava fe Thereia de Jefus ) eftreiteza da obfervancia , e mais

Achou-a naó fó prompta , mas que veterana no eílylo , com
alvoroçada. Difpuzeraõ-íe com que fe portava Noviça. Sobre
brevidade as circunftancias de as Conllítuiçoens

, guardadas
hum, e outro dote , e no mef- como eílao eferi tas , tem aquel-

mo mftante a jornada; nada va- la Gafa para mais individual

lia a detellas. Sabiao os paren- exercício, c bom governo delia,

tes, que era o Moíleiro do Sa- humas ordenaçoens , difpoílas

cramento , antes fepultura de pela prudência , e efpirito de
vivas , que vivenda de mortifí- íeu primeiro Vigário o Padre
cadas; era a ultima lifonja, que Meftre Frey Joaó de Portugal;

haviaó de fazer a feus olhos , e naó fó era exa£la em tudo a

e com o defengano de ultimas a Madre Sor Maria, mas ainda

queriaÓ dilatar as defpedidas. inventora de novos artificios de

A.} morti'

1



I

Livro terceiro Cap. XIV. 491
mortlíícarfe , naõ havia inftan- aquelles alentos novos , e me-

te, em que fe nao andaíTe ex- nos cançados. Mas Sor Maria,

ercitando penitente. que naó bufcava outra coufa

Sobre os jejuns de pad , e mais
, que ter novos empregos

agua, eftreitos cilicios , e quo- a que facrificar a paciência , fez

tidianas difciplinas , fahia me- voto fobre ©s dous , de eftar

Ihor huma notável humildade, mais quatro. Communicou-o
huiu profundo juizo do pouco com o Vigário ( era entaõ o
que era, que lembrando-lhe ai- Meftre Frey Joaô de Portugal)

gamas faitas ( na verdade ve- que lho confirmou , fendo fa-

nialidades ) da vida paíTada ,
vor, que negara a muitas, co-

chegava pedir ás irmaas Novi- mo quem fabia conhecer aquel-

ças que eícntaíTera o abyímo le eípirito adiantado a todas.

de íuas culpas , onde veriao Aílím começou Sor Maria
coir.o naõ as merecia por com- com os alvoroços de ter paífa-

paníiciras; antes que por inca- do na nova fogeiçaõ de Noviça
paz de habitar aquella fanta a efcrava ; aíIIm começarão a

Claufura , lhes pedia que a fer mais defvelados , mais fer-

dcíprezaíTem , e tiveíTem pela vorofos todos feus exercícios;

mais inútil, e vil creatura
,
que nos do Coro mais prompta ,

permittia nella o Divino fofri- mais continua, mais empenha-
mento, da

, porque tendo huma voz
Neíles , e outros aftos de alta, e íonora, affim a esforça-

fervorofo , e verdadeiro efpi- va , como fe fora a alma de to-

rito, a começarão a conhecer, da aquella fagrada melodia- Air

e refpeitar as Meftras delle. fim a imaginava em huma occa-

ProfeiTou em huma quinta feira llaò ( que arrebatada em efpiri-

por devoção do SantiíHmo , a to , lhe parecia
, que tinha mo-

que eíte dia he confagrado , e tivos para esforçar mais os ju-

neftafuaCafa íingularmente fef- bilos , que do coração lhe paf-

tivo , fendo o adio da renova favaô á lingua ) e foy tanta a

celebrado nella em cada hum vehemencia
,
que fentio abrir-

delles com o mayor aceyo, a felhe huma intolerável dor no
que pôde chegar o defvelo da peito , e tao aguda, que naõ
terra, exercitado por efpiritos, deixou de entender que bafta-

quc ainda nella parecem do Geo. ria a tirarlhe a vida.

Pedio
,

que em reverencia do Venturoías contingências (a
mcfmo Auguíliífimo Myfterio

,

que enganado o Mundo coftu-

fe lhe trocaíTe o nome, que ti- mava chamar defaílres ) ta6

nha de Anna de Jefus , em o achadas no efpirito fervorofo

de Maria Magdalcna doSantif- dos filhos de Domingos, que
mo Sacramento. ou repréhendendo vícios , ou

He ufo do Mofteiro fica- repetindo a Deos júbilos, paí^

rem as Profeílas no noviciado, faò a tirar a vida nos exceflbs,

defpois dclle acabado, mais dous Agora em Sor Maria no Coro,
annos. He ai li mayor o traba- como no Apoftolo de Germa-
]ho, porque dcícança(5 as Re- nia , o noíTo S. Jacobo Sance-
ligiofas de mus anno<! , e me- donio no Púlpito ,

quando inf.

nos forças , no que ainda podem, tando em convencer os Ufura-
vPart. iV. Qaq ii rios
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,

riòs, lhe eftaloú huma veya no ( tornou Sor Maria reveflida

peito. Naô faõ menos podero- de huma nova , e defufada ale-

ías as vehemencias db elpirito, gria ) que fazem as Religiofas ^

agitadas daquelle íuperior fo- que me naõ vem dar o perabem
go! A huma Santa Thereía ti- dejla ventura'^

11x6 a vida a intoleráveis ardo- Foy notável , e pia conje-

res de caridade. A huma San- 6lura que a doente teve reve-
ta Catharina de Sena fazem laçaõ de que morria , equenao
adoecer febricitante. A humS. menos a teria a Meftra

,
pois

Filippe Neri fazem eftalar hum lho confirmava com tanta íegu-
oíTo , como alargando a eftreita rança. Aflim fuccedeo

,
que a

regiaó do peito. A hum S. Pe- defconfiada moribunda da Cafa
dro de Alcântara tiraô a reípi- grande efcapou , e Sor Maria

* rar no ar livre das anguílias do em breves dias acabou os de
cubículo. Mas como naõ arrif- fua vida , fem ter mais que dous
cará a vida hum fogo ( naõco- annos da que efcolhera naquella

mo os pintados, e fabuloíos dos Cafa. Naó íirva de reparo o fa-

•^ amantes da terra ) taó vehe- lecer taô moça , e o darmos-lhe

^ mente
, que naó tem mais for- o nome de Madre; que fe ole-

-^ ças a morte I vaõ de juftiça as veteranas pa-
' A' dor do peito fobr^veyo ra merecer refpeitos , naô tem
febreacceza, e cruel faftio ; naó menor valor a prudência

, que
havia reduzilla a quelevaífe na- os dias. Em prendas religioías

da ; deu a Prelada em huma igualou , fe naó excedeo , Sor
fanta induftria ,

que foy man- Maria os de todas,

darlhe que comeíTe por obe- Chegava dia da Afcenfaó ^

diencia. Aqui foy o tirar for- e naó lotria o deixar de acom-
ças donde já naó as havia , e panhar feu Efpofo , agora com
vencer com as lagrimas nos olhos o coração, e as vozes , como
a natureza Eita cuílofa traça em breve tempo com o efpiri-

Ihe fuftentou trez mezes a vi- to. Pedia , fufpirava ás Reli-

da , ou lhe dilatou o martyrio giofas, ás irmaas, ás amigas
, que

de fuftencalla. Poucos dias lhe a levalFem ao Coro; mas já na-

feftavaô ji delia , quando che- quelleattenuado corpo naõ havia

gava ás portas da morte outra mais alentos
,

que para aquel-

Religiofa irmáa da Meftra de le defejo. Grandes , e incança-

Noviças. Fora confelho dos Me- veis foraó os que teve de que
dicos, que levaíTem efta Reli- naquclle dia foíTe a fua ultima

giofa para a Cafa grande ( aííím hora! Sobre a tarde pedio o
chamjívaó a huma da Commu- Viatico ; foy a circunítancia ,

nidade ) quando Sor Maria
, que lhe fez o dia feílivo

; já
mandando chamar a Meftra , e que naõ podia feguir a feu Ef-

pedindo que a deixaíTem fó com pofo , naó lhe elqueceo a fór-

ella, lhe duTe : Madre Meftra^ ma em que ainda lhe ficara no
çm huwa Caja grande me dijfe- Mundo.
tM ,

que a irmaa de Vojpa R. ji- Já com todos os Sacramen-

cava^ e que eu morria i AJJim he tos , naó fó naó temia , mas
^úerdaàe \-\\\^ tornou a Meftra ) fufpirava a morte , como quem

^^^le mós "morreis, Fois Madrç alcançava o c^ue lhe embaraça*

va
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va a vida: aíHm entre os defe- na cella

,
percebido, e admira-

jos de a deixar íe lhe efcura- do de rodas
,
que accendeo mais

vao jaculatórias abrazadas em as faudades das boas irmãas
,

fuperior fogo, atlos de conftan- como as que olhavaô com fan-

te Fé , e crefcida confiança
; ta enveja para as lombras da-

fuípendia-Te nelles ,elogo esfor- quelle premio, a que as levava

çando a voz , fe lhe ouvia dizer o meímo cammho.
claramente : l^^aire , vaite dahi Parece que fe copiarão as

tinhofo. Aíliílialhe á cabeceira fantas irmãas, excedendo a Ma-
huma Religiofa amiga

;
pergun- dre Therefa de Jeíus ( que era

tava lhe íe via alguma coufa ? amais moça ) a Madre Sor Ma-
NãÕ Madre ( refpondia Sor Ma- ria fó nos annos de Religiofa ,

ria ) nada 'vejoj mas tentame o porque foraõ muitos os que con-

demonio com vangloria^ coufa , tou na Claufiira , de que fua

que em toda a vida naõ tive pormi' irmaa em taó poucos paíTos paf-

fericorcLíã de Dsos. fou a melhor vida. Tinhaó pro-

Chegou hum Sabbado , dia feíTado ambas em o notável (
par

da Trasladação de NoíFo Pa- .dT^vai devoção dehuma, e oa-

dre , eíliraou a circunftancia

,

tra ) dia da quinta feira, dia,
entendendo que também teria cm que faleceo a Madre Sor
a de ultimo para íua vida ; fez Therefa , de que eícrevemos
chamar as Religiofas , e rea- agora. Aílim crefceo com efta

dendo-lhes as graças de aterem Madre o zelo , e o defvelo

em fua companhia
,

pedindo- grande daquella primeira obfer-

Ihe perdão do maõ exemplo

,

vancia
,
que cada acçaô fua era

que lhes dera , lhes rogava huma regra viva ; aílim ( em
que pelo amor de Deos efque- quanto ella o foy ) poucas ve-

ceíFem o detrimento
,

que ti- zes conhecerão as Noviças ou-

nhaõ tido com fua doença
, pois^oitta Meftra j exercício , em que

elle era já fervido de a livrar fe pezavaô os mayores efpiri-

das tínguílias delia ,. e a ellas tos delia Gafa
;
porque fendo

de taõ penofa aílifttncia. Pe- verdadeiras , e exaítas Religio-

dia que lhe repetiíiem a miu- ias as difcipulas , que poderiao

do o nome de Jefu , e accref- ler as Meftras } Sendo fempre

tava: Nazarentis miferere mei. o pfototypo aquella idéa , a que
Com eltas palavras jà mais as copias agradecem a lingula-

no coração
,
que nos beiços, ridade de melhoradas,

deu placidamente a alma a feu , Já queriaô , que aquellas

Efpolo em 24. de Mayo de prendas, que ornavaõ fua alma,

1Ó2Ó. ficando com hum ar no ou ferviaó de mais. perto de ef-

roíto taó bem aíTombrado , e pelho ás Noviças , paíTaífem a

íereno, que ( na fuípenfao, e fello de todas as Religiofas no
reparo das que a cercavaÔ ) an- lugar de Prioreza ; atalhou-a

tes parecia geílo da que paíFa- huma longa enfermidade
,
que

va a eternos mimos de eípofa

,

paífando-felhe a achaque , a a-

que de cadáver , que efperava companhou alguns annos até a

os b.orrores da íepultura. Paf- morte, privando as Religiolas

fnndo a eíla o corpo, foy tala de eíperanças, como a ella de
íuuyidade , e cheiro

,
que ficou forças. Mas eraõ taes as de feu

cfpi-
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eipirito , que nunca as achou em hum vivo refplandor , em
menos para continuar o Coro

;
que fe hia accendendo o ar , até

primeiro hia a todo , deípois que apagando-o huma nuvem,
íó ao de dia. Chegou finalmen- defappareceo avifao. Levantou-

te o de fua morte. Precedeo- fe, e banhada em efpiritualgo-

Ihe huma aguda febre, enten- zo a Religiofa chegou onde
deo que feria a ultima, pedio Sor Therefa acabava de efpi-

os Sacramentos recebidos com rar, confolando as faudadesde
grande confolaçaõ de fua alma. a naô achar , com a venturofa

Aílim efperou aguelle gol- certeza de a ter vifto partir.

pe naturalmente meaonho, co- Naó ficou noticia de quem fof-

mo violento , taô defaíFombra- fe eíla Religiofa; nem as que

da, e fegura, queabraçando-fe tem fimilhantes fucceíTos nefta

com a devora Imagem de hum Caía, permittem de ÍI outra.

Chriílo crucificado , defpois de Mas ainda o Ceo a quiz re-

colloquios penitentes, e enter- petir em fegundo teftemunho

-necidos , em que já fallava fá da felicidade de Sor Therefa.

o coração pelas enfraquecidas Era eHa Madre dotada de gran-

linguas dos olhos , chegando des prendas , naturaes , como
mais a elles a fagrada Imagem, adquiridas , hum génio dócil

,

antes pareceo que adormece- e fácil para aprender tudo, o
ra, do que eípirara, em huma a que fe quiz applicar. Tocara

quinta feira lo. de Fevereiro no feculo alguns inílrumentos

de 1666. Aífim levantavaó com- com deftreza
,
quiz melhorara

pungidas as Religiofas as maons habilidade na Claufura, fervin-

ao Ceo , vendo o focego com do a Deos com ella, e foy a

que aquella alma fe defatara das primeira
,

que naquelle Coro
eítreitas prizoens do corpo, co- ajudou o devoto de fua mufica

ino moílrando que fó o Ceo com o fundamento da viola de

era o feu verdadeiro centro : e arco , como a que efcutara o

porque naó foíTe fó piedoía con- confelho , e imitara o exercício

jeítura
,

permittio Deos para daquelle Rey ( taô aceito a

fua gloria, que fe lhe naô di- Deos ) que ao feu Pfalterio lhe

lataíTe mayor noticia. entoava aquella difcreta melo-

Entrara no ultimo artigo a dia
,

que hoje fe efcutava na

moribunda
,
quando huma das Igreja, convidando aos Juftos,

Religiofas ,, que via que naô que o louvaífem em variedade

faria falta onde concorriaô to- de inftrumentos.

das, recolhendo-fe a ajudalla

,

Affim querem aifirmar que Laudate

antes com oraçoens
, que com eílimou o Senhor aquelle fince- ^^^ '^

aíliílencias ( aflim era fácil em ro, e religiofo obfcquio defta &'chorc
levantar a Deos o efpirito ) vio Madre, porque falecida ao le- Jaudate

que fe lhe reprefentava huma varem feu corpo para a fepul- f""^.'"

luzida efcada, e que por ella tura , e detendo-fe a Commu-
Q^eano^

lobia a Madre Sor Therefa com nidade no Oíficio delia no ante- Píalm.
*

hum habito como a neve, naô Coro, cantando como he coftu- CXLIV*

já de gri/c groífeiro, mas fino, me , as vozes íingelas , e trif-

e apurado ; naô cuberta com tes, foy ouvido entre ellas o
manto preto, mas trocado eílc inílrumento, que tocara em vi-

da>
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da , com clara , e diftmta con- eftado conjugal , em que pri-

fonancia de trez Religiofas , meiro viverão exemplar, e ian-

que eftavaó na Enfermaria. Pa- tamente as Madres, dequeago-
rece, que aíllftiao os Anjos, ou ra fallaremos. Huma delias foy

a pagarlhe na mefma moeda o a Madre Sor Jeronyma de Je-
que merecera , ou a fupprir a fus, no feculo Dona Jeronyma
fua falta. Nao fe conheceo ( nef- Ferraz, filha de André Macha-
te particular) deípois de fua do da Sylveira , e de Jeronyma
morte , nenhuma no Coro , por- Ferraz. Teve nos primeiros an-

que efta Madre deixara difcipu- nos o eftado de cafada , bufca-

las já defiras para acompanhai"

lo.

CAPITULO XV.

Das Madres Sor Jeronyma de

Jefus j e Sor Maria da

Piedade.

Agrum
hunc Ec-

clefia;

fere liem

cerno ,

nunc in-

tegritatis

flore ver-

nantem >

nunc vi-

duicatis

gravitiite

pollen-

icm. D.
Amb. de

viduis.

A Llegorizou fabiamente S.

Ambroíio , chamando á

Igreja fértil campo , onde naó

fó fe achaó as flores das fagra-

das Virgens , mas também as

da como nobre , e como rica ; i

prendas
,
que ella foube apro-*

"

veitar para fervir a Deos em
eílado , em que parece o faria

fó ao Mundo; porque a nobre--^

za a aconíelhou modefta , e a
riqueza caritativa. May dos po-

bres , naò fó lhe achavaô a to-

da a hora as maons abertas pa-

ra a efmola j mas também o co-

ração para a laftima.

Na piedade Chriftãa , com
que doutpinava , e compunha
fua familia , antes parecia fua

plantas das fantas viuvas, fen- caía hum concertado Mofteiro,

do aquellas vi£limas ao Ceo de que vivenda de ricos da terra,

intaclas purezas , e efpirituaes Ãílím paífou em paz, e focego

fragrâncias, como eftas com os conjugal muitos annos
; já en-

frutos, que Deos para fcu fer^ trada nelles, foy Deos fervido

viço quer multiplicados. E na6 de afoitar daquella prizaó, dei-

menos afermozeaõ , e adornaÓ xando-a viuva ; liberdade , que

o campo da Igreja eílas arvo- ella eftimou
, para melhorar de

res
,

que aquellas flores
,
por cadea, bufcando-a ( para efpe-

iíFo fe naó eítreitou fó a jar- rar a morte ) na dirofa morta-

dim , alargoufe a campo ,. em lha Dominicana. Naó a atemo-

que dando lugar ao fragranre rizava o entrar na vinha já na

de huraas , e ao fru£lifero de undécima hora
, porque inten-

outras, firvaó ambas a hum, e tava fupprir o tempo com a di-

outro eftado de íempre verde , ligencia , ou nao ignorava , que

e immarcefcivel efperança , aíllf- o premio naó refpeitava o tem-

tidas , e fecundadas do copio- po , fenaõ o lerviço. Conhecia,

fo orvalho da graça. que coftumando naquella idade

Aílim o moílrou o Ceo no convidar o defcanço , nao era

fagrado campo dcfte Mofteiro , menos natural o efcutar o de-

ou nefta eílampa fua , como cam- fengano de o naó poder lograr

po fagrado , onde naó ÍÓ fe vi- muito. Nada lhe parecia mais

raõ as mimof^s, e in ta£las flo- a propoílto para aquelles ulti-

rcs da virgindade ; mas tam- mos aanos , que fazellos pri-

bera as. frucliferas plantas de roeifos ^fervindo
, já que na<5

podi»
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podia vivendo; naó fe lhe re- via6 de viraccezas; e fendo ef-

prelentando muito caducos para feitos da meditação continua das

trabalho , em que também ha- feílividades , e myfterios
, qne

viaó de entrar os defejos. propõem a Igreja , haviaó de
Com os mais vivos de me- confirmar a reforma das conf-

recer, começou a pizar o cami-

nho da oblèrvancia , tomando
o habito nefta Cafa , e corren-

do o anno de approvaçaõ , com
elpirito, ecom forças maisnaf-

cidas delle
,
que eíperadas da-

quella idade. Parece
, que ef-

cutara eíla Madre, que eraôos
Juílos o Feniz da graça , em
que ateado o fogo do amor de
Çeos , fabe trocar as cinzas em
novas forças ; e como fe a ca-

ridade a remoçara, aíEm fe acha-

va já com tantas
,
que a nenhu-

ma Religiofa queria fer fegun-

da, inda no mais cuftofo fervi-

ço da Cafa. Allím efquecidada
que tivera, e daquelies annos

,

que agora tinha , fe achava en-

tre os poucos das que a cerca-

vaó , taõ naturalizada
, que pou-

co tinha que vencer nella a ca-

ridade fraternal ,
para a igual-

dade
,
que fó defmentia em que-

rer fer mais que todas humil-

de.

Era a Madre Sor Jeronyma
deftra no Latim

,
que pronun-

ciava, e conftruia, como quem
o eftudara pela devoção de en-

tender o que lia; emprego que
deviaõ tomar todas as Religio-

fas
,

por fe naó privarem das

fuavidades , e recreyo de efpi-

rito que continuamente fe offe-

recem na intelligencia da reza.

Grande lucro, para taó peque-

no trabalho ! Aílím eraó as fuás

praticas com as Noviças , antes

claíTe efpi ritual
,
que converfa-

çaõ domeftica. Aflím as enfina-

va, aílim as accendia em amor

de Deos com aquellas palavras,

que fahindo-lhe do coração , ha*

ciências , e provocar a repeti-

das acçoens de graças.

Nas mais obrigaçoens de
Religiofa , e daquella Cafa , nas

difciplinas, nos jejuns , no re-

colhimento , na aílíílencia do
Coro , e mais exercicios taõ def-

velada , como quem vinha a vin-

garfe do tempo
,
que os naõ ti-

vera. Aílim nem apertada de
achaques , nem carregada de an-

nos , deu ouvidos aos Médicos,

que lhe aconfelhavao o pedir,

ou aceitar difpoíiçoens. Enten-

dia
,

que naó fcrviaô eítas de
mais que retardar na carreira

da virtude , e receava bem
, que

aílím retardada, antes que che-

gaífe ao fim da perfeição , fe lhe

chegaíFe o da vida. A conftan-

cia , com que continuava os tra-

balhos delia , lhe apreíTou mais
huma larga doença , e taó pe-

nofa
,
que bem conheceo

, que
lhe queria o Ceo exercitar a pa-

ciência ; aífim fe lhe naó ouvia

huma queixa , antes pondo-fe

da parte das dores , as fomen-
tava com os defcommodos

,
pe-

dindo á enfermeira
, que nos

remédios , e alivios foífe ella a

ultima , antes talvez efcufan-

do-a das diligencias de enfer-

meira , como coufa , de que já
fe naó devia fazer calo na vi-

da.

Só huma coufa a tinha dcf-

confolada
, que era naó poder

commungar as vezes
, que qui-

zera ; ardentiflima devoção a le-

vava áquella maravilha dos myí-
terios , iníaciavel a anciã de
goftar a miúdo aquella fuave

Ambroila da Euchariítia. Aílim

preza

,
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preza , e como entrevada , pe- todo os vómitos , recebeo o Se-

dia ás Religiofas , que hiao nhor como efperava , e logo lhe

para o Coro
,
qne da fua par- entregou a alma em que o re-

te diíTeíTem a feu Senhor , e cebera, em huma fefta feira i^r.

Deos Sacramentado, que a fua de Setembro de 1628. Ficarão as

eícrava fe lhe fazia lembrada: Religioías trocando a laftima

e que lhe trouxeíTem repofta. Co- em cnveja
,

porque do eftylo

nheciaõ as Religiofas
,
que naô de receber aquelle Santo Viati-

tinha Sor Jeronyma outra con- co, bem fe inferia o caminho,
folaçaó na vida ; cada huma lhe que levava íeu efpirito.

levava por repofta feu ramo de Sufpendida também com o
Pfalmo do Officio do Sacramen- eftado de cafada , viveo a Ma-
to ; alegrava-fe com elle , e ex- dre Sor Maria da Piedade al-

plicava o a todas com humas ra- guns annos nofeculo, fufpiran-

zoens taó vivas , e genuinas , do deixallo. A obediência dos

que pareciaõ illuftradas. pays lhe prendeo as maons pa-

Naô ficou fem premio co- ra aquelle laço. A nobreza , e

nhecido efte fervorofo , e arden- o dote , o fizeraó mais appete-

te aíFeílo. Aggravando-felhe a eido. Deraô-lhe em Balthaíar

doença , e diíparando em vio- de Sá hum nobre efpofo. Pou-
lentos vómitos , mandarão os co lhe parecia a ella o nobre,
Médicos facramentalla ; affli- íó o fuípirava Celefte. Naó po-
giaó-fe as Religiofas , vendo a de a refiftencia fuftentar a efco-

impoíFibilidade de receber aquel- lha ; entrarão os pays a diípor

le foberano bocado , de que fd da vontade
, que naò era fua.

le moftrava faminta , e que na- Ella na fogeiçaò moftrou
, que

quella hora lhe defejavaõ todas era filha ; elles mal
, que erao

como a Gatholica. Mas ella ref- pays na violência. Grande de-

pondia a todas fegura
,
que naó fatino deftes ! Como fe podef-

partiria fua alma fem goftar fem adquirir mais dominio nos
aquella delicia. Nem bailava que geraó filhos

, que o meímo
para desdizerfe , o ver aggra- Deos nos que anima creatu-

var o achaque , e tella a vio- ras ! A quantos defmanchos
lenta continuação dos vómitos tem auítorizado efte engano ,

ás portas da morte ; e já ungi- fem nenhum delles paííar a

da, continuava na mefma eípe- exemplo ! Olhem os pays ,

rança. que niíFo os daô aos filhos
;

Veyo o Viatico aoutra Re- porque de fazerem aquelles

ligiofa
,
pedio que o queria ver, o que nao podem , vem eftes

e adorar , o que fez com gran- defpois a fazer o que naõ dc-

de fuavidade de efpirito, fegu- vem.
rando a todas

,
que ainda que Sogeitoufe em fim Dona Ma-

a víaò tao atribulada, naô dei- ria da Gofta; ( que efte foy no
confiaíTem

, que ella efperava feculo o nome da Madre Sor
naquelle Senhor, que ainda lhe Maria ) mas conhecendo, que
havia de fazer outra vifita , e a Cruz dos que fcguiaô o ver-

ella ainda em vida hofpedallo dadeiro Meftre da vida , nao
em íua alma. Aflím foy ,

por- tinha matéria determinada, da-

que ao feguinte dia ceíTaraó de queiie eftado fez a fua com taes

Part, IV, Rrr circunf-
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circunftancias de Catholica , ca- Ceo a aliviou por morte do ma-
ritativa

,
penitente, e reforma- rido, e de hum filho ( tinha já

da
,
que o mefmo Chrifto em outro de annos antes tomado eí-

humaoccafiaó Iheappareceo com tado ) reftava huma neta, que
huma em os hombros , e tao amava com ternura de duas ve-

pezada, que qualquer outra lhe zes may, contentoufe com lhe

pareceo leve dalli em diante, deixar parte do que tinha, e
Eftava Sor Maria em oração

,
paflbu a efta Cafa com huma

exercicio
,

que com fnavidade tal refoluçao de efpirito, que
grande de fua alma lhe levava nem annos , nem achaques , nem
ò mais do tempo , furtado ao afperezas , a fufpenderao nas

precifo , em que difpunha , e do noviciado
,
paíl'ando a pro-

governava íua familia. Bem en- feíTar taô alegre, como fena6

tendeo
,
que o Senhor a convi- reduzira a ley os empregos de

dava para a Cruz da Religião
;

penitente.

favor
,
que ella fabia merecer Nenhum tinha Sor Maria,

na continua dor de o naô po- que com mais gofto feu a con-

der executar. vidaíTe , achando fó no afpero

Aííím era fua vida hum quo- daquella vida huma falta, que
tidiano fufpifo da melhor, que era a liberalidade de dar huma
eíperava , occupando efta em efmola. Mas o que faltava no
taô fervorofos , e repetidos a6los exercicio das maons , fobrava

decaridade, qiíeomefmoChrif- no dos olhos; com as lagrimas

fo lhe moftrou muitas vezes , nelles a achavaó os pobres, e

que lhe naõ defagradava nella, fó lhas enxugava o poder paliar

íiiccedendo-lhe algumas (ao a- aquella anciã á aífiftencia dos
cabar de fazer efmolas ) achar doentes. Era Sor Maria com-
em os braços da Imagem de miimente huma delias

, que os

hum Crucifixo huma rofa, em annos perfeguidos de mortifica-

tempo em que naó as havia. ça6 continua
,
podiaõ mais que

Aquella era a nova rubrica, em a fua refiftencia ; mas nada ba-

que acabava de entender o eni- via, que lha fizeíTe a coftume

gma da fua Cruz , abraçada pe- de gaftar a mayor parte do dia,

los meyos de mortificada, e ca- e noite no Coro; já a contem-
ritativa ; iífo lhe parecia, que plaçaó parecia natureza

,
por-

indicavaô oselpinhos, e cor da- que desde menina a exercitara,

quella rofa. e com taó vivo interior gozo
• • Por efte eftylo a exercitou de fua alma, que rebentava fó-

o Ceo alguns annos , e fendo ra em huma defufada alegria;

eftes os em que fe fundou, e aílím íahia fcmpre do Coro; è

povoou efta Cafa , conhecida , fufpeitando as Religiofas o que

e admirada de todos a reforma feria, nenhuma lho pergunta-

della , logo Sor Maria refolveo va
,
porque na fua candidez

,

comfigo ,
que naó efcolheria e fingcleza , mais fe efperava o

outra ; aílim ji com amor de fi- merecer favores
, que a expli-

Iha , lhe acodia com groífas ef- caçaõ delles.

molas; chegou finalmente a co- Naõ a podia haver mais cla-

Iher o fruto delias , vendo-íe ra, que a de fuás lagrimas,

livre daquella cadea , de que o quando chegava á mefa da Sa-
•^

^' ^ grada
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grada Communhaò 5 taõ copio- cantava nella alegre, e feftiva,

fas eftas primeiro , como deí- íem que lhe entriíteceíTe, e ne-

poi^s.abrazados os íufpirosi^ vc yoaíTe .os olhos o a.noitecerlhe

mal. reprimidos os foluços, qué o dia da vida ; antes como fe

parecia, que lhe naò cabrão já nellesihe ferirão os rayos da

coração no peito , ou que lhe immorXal Aurora,

naó cabia no peito aquelle íufi o Enterideoíè , que teve efta

pirado bem
, que hofpedara eni Madre revelação do dia, em

leu Goraçaõ. Obfervantiílima dò que haviatde paíTar a lograr as

lilencio em toda fua vida, fora luzes. ;dell3 ,
pprque fahindo de

das horas da licença fe Ihe.naõ hum termo, diíTe com voz perr

ouvio, nem por defcuido, huma cebida de todas : Sefla feira cor*

palavra j menos qucixofa, nao po d terra. Pareceb entaõ deli-

tendo parte no corpo, a que os rio
,
pelo tempo que hia da fe-

achaques lhe naõ tiveíTeiu re- gunda ,.. que entaó era, á fefta

partido hum martyrio ; aíllm feira:> de que parece fallava,

podia dizer, que antes que vi- quaíido: já fe lhe contava por

da achaquofa , era a fua huma horas a, vida. Mas^ o fucceíTo

doença continuada. fez defpois pezar mais o dito.

Mas aggravara6"íe com a Naquelle eftado foy durando,
continuação os males ; cahio de íendo raras as horas

,
que fe

todo enferma, nem os annos , apartava da Imagem de hum
pem à cafta da doença permit- Crucifixo, e algumas vezes dan-

tiaã efperanças de vida; pedio, do a entender, que a provoca-

e recebeo os Sacramentos com ya o demónio (ou para lhe ef-^

moáras, e miíluras de contri- torvar a devoção , ou para lhe

çaõi, :e delicia de compunção ,
enfraquecer a Fé) forcejava

e fuavidade. Com as mefmas com a maó algumas acçoens^^

repetia ( naõ fendo de antes encaminhadas aos pés da cama^

polida na pronuncia do Latim ) como çm caíligo de quem alli

alguns verfos de Pfalmos com eftava, e defprezo do que lhe

boa, e limada expreílíva, eme- fazia. Aílím chegou até a quin-

Ihor accommodaçâô para aquel- ta feira , em que com as ulti^

la hora. Particularmente : lllu' mas demonftraçoens de eltreita

mina óculos meos ^ ne unqiiam oh' uniaõ , e conformidade com
dormiam in morte , ne quando di- Deos , lhe entregou a alma em
cat inimicus meus ^ pr£valui ad- 7. de Dezembro de ($33. vindo

verfus eum. E talvez rompendo a enterrar-fe á fefta feira , e a

em demonftraçoens de fagrada

,

julgarfe por ditofa a íingeleza ,

e defmedida alegria , levantava com que o fegurara.

a voz , acompanhada com os

meneyos dos dedos , como fe to- CAPITULO XVI.
cara Orgaó ( nelle tmha íido

deftra ) e repetia com accento Da Madre Sor Francifca da
muíico : Pofi tenebras fpero lii- EiicarnaçaÕ,

cem. Venturolò efpirito , que
imitando na vida a candidez do "ITlStáfeme figurando ao lan-?

Cifne
, paífava a fcguillo nos m^4 çar os olhos para a muita

privilegioíí da morte ! Allim nobreza
, que começou a po,

Part. IV. Rrr ii voar
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,

voar efta Cafa ( e ainda hoje a fa, na oração, nos cilícios , nas

•povoa) que a efcolheo Deos diíciplinas, era outro novo mar-
para feu Palácio na terra ; feria, tyrio a diligencia de occultal-

a noíTo modo de fallar, como las. Via, que naõ chegavaõ a

obrigado do titulo de Monar- tanto fuás forças, temia o pre-

cha , com qiie no Sacramento ceito da Prelada , ou para me-
quiz , que o reconheceíTe o Ihor, os aílaltos da vangloria ,

Mundo, fendo aquelle homem ladraô , com quem no caminho
Rey

, que celebrando as bodas da vida fe arrifcaõ públicos os
dó filho , pòz aos convidados thefouros da alma. à

hum banquete efplendido. Af-
fim corria a nobreza a qualifi-

carfe neíla Gafa , fendo fem du-
vida a do efpirito a verdadeira
nobreza. Foy venturofa a dos
Gondes do Bafto Dom Diogo
de Gaftro , e Dona Joanna de
Mendonça

, que tendo féis fi-

lhas , fó duas lhe roubou o Mun-

Padecia rigoroílflímas febres,

fem que os incêndios, que lhe

trocavao a boca em huma cha-

ga , lha abriíTem para a queixa.

Aflim a trazia fechada no meyo
de grandes , e contmuas moleí-

tias, que fem queeftas lhe ier-

viíTem de efcufas , aceitou o
oflício de Enfermeira , de que

do
,
paíFando fe as quatro a efte antes podia fer fervida ,

que oc-

fanto Palácio. Entre eftas era cupada. Mas dobravaô-lhe os

a de menos idade a Madre Sor efpiritos os alentos da carida-

Francifca da Encarnação , que de, que podiaõ diminuirlhos
,

logo nos primeiros annos come- fendo a caridade a que faz os

çòu a pizar as efperanças , com males alheyos próprios , por-

que a lifongeava o Mundo ( em que na fua debilidade vinhaó a

eftado devido á fua qualidade , fer infoportaveis unidos os pro-

e ds fuás prendas ) fufpirando prios , e os alheyos. Doia-fe

fó as eftreitas , e pobres pare- aífim delles
,
que tendo nefta

dès de huma Recoleta , a que Gafa as enfermeiras porcompa*
convidando as irmaas , aifirma- nheira huma irmãa Converla

,

va 5 que na6 querendo acompa- ella fe defvelava de forte para
rihalla , ella fó abraçaria efta o mayor , ou todo o trabalho,

vida. eomo fe antes Ihederaó a Irmãa
A' fegu rança de o propor para teftemuha ,

que para com-
fe feguio a refoluçao de o abra- panheira. Ella era a que le adian-

çar com animo taõ inflexivel , tava a fazer as curas , mais li-

quc nem a debilidade de íuas geira para as mais alqueroías;

forças , nem o continuo ameaço ella a que tomava a fua conta

de feus achaques bailarão a fuf- a limpeza das enfermas , como
pendclla , ou retardalla , entran- fe o delicado das maons , e do
do pelas portas defta fanta Clau- eílomago , naõ foubeíTe eftranhar

iura , com tanto gofto de fua immundicias.

alma, que o dia de fua Profif- Mas agradava*fe aílim Deos
faô teve pelo mais ditofo de fua das occupaçoens de Sor Fran-

vida. Começou a fazella taó ri- cifca nefta officina
, que íemdu-

gorofa , e auftera
,

que exce- vida a acompanhava nella com
dendo as cuftofas obrigaçoens , huma fingular providencia. Foy
naõ fó da Regra , mas da Ga- reparo

,
que fizeraõ algumas Re-

ligio-
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ligiofas bem intencionadas

;
por- Médicos

,
que fe diípozeíTe pa-

que lançando conta ao que fe ra morrer. Refpondeo íegura

:

dava . a Sor Francifca para o Qtie nunca tratara de outra cou-

gafto de fua Enfermaria em to- fa. Muito antes , andando mal
da a femana, e fendo taó pQ.u- convalecida , fonhou , que íevia

Cp, "que naó era baftánte para no Tribunal da verdade, e que
acaballa , havia continua expe- lhe feguravaõ

,
que Deos tinha

fiencia , ,que as fuás doentes já dado a fentença de que mor-
jiao, fó' naó experimentavaõ fal- reífe brevemente. Ao principia

tas*:, ?Rias ainda lhes fobejava9 olhou para a imaginação como
mimo». Aflím creícia o fufteri- fonho; defpois entrando emalr
to nas maons defta mulher for-

te , defvelada , e caritativa d if-

penfeira com aquella familia ne-

ceílítada.

Exa6la no íilencio , nem nos

gum reparo, diífe-o ao Gonfeí-

for ( era o Meftre Frey André
de Santo Thomaz , então Vi-

gário, nefta Gafa ) refpondeo-

Ihe : Qtie Jlmilhantes fonhos , era

exercícios de procuradeira, em prudência Cbrijiãa tomallos como

que he precifoQ: trato com to- avifos. De entaõ naô fez acção

da a Gafa , fe lhe ouvia pala- Sor Francifca , que naõ foffb

vra, que naó foíTe precifa ; nem difporfe para a ultima hora. Af-
a occupaçaó lhe embaraçava to- fim a achava agora, o defenga-
mac'Osfeus dias de retiro (íem- no delia j efcutou-a antes ale-

pre exercitados neíte Moíleiro ) gre, qiíe.a^aftada ; e dizendo-
e coílumava dizer ,

que ientre lhe huma Religioía
, que era

as Gccaíioens
,
que parece o def- tempo. <dei:tomar o Viatico , e

troem, fe confervava mais .me- ^sUnçaó.,,' levantou ao Ceo as

ritorio; tal era a paz , e íoce- maons, e olhos, e enchendo*fe-

go interior de feu efpirito, ou lhe eíles de lagrimas, diire,co-

taõ pouco o que a apartava dê po fe lhe chegara a noticia do
Deos nenhum commercio. Fi- feurefgate: In te^ Dominejfperor
zeraó-na Sacriftaa , occupaçaó , 'ui , non confundar in aternumi

que aceitou mais goftofa, e com tSenhor
^ fempre efperey em vós

y

o alvoroço de aíÉftir ao culto q^iie nao heide verme eví eterna

Divino; mas fegurou logo, que confufao, E voltando para fuás

aquelle fuave trabalho lhe naó irmáas ,. que lhe aífilliaõ , e ainda

duraria hum anno, porque pri- lhe propunhaó efperança de vi-

meiro acabaria a vida , que o da, refpondeo : Oue ella fobia

officio. O effeito moítrou de

donde lhe viera íímilhante noti-

cia. Naõ lhe tardou huma doen-

ça taó perigola, que fe lhe ge-

rou no peito huma poítema
;

muito bem^ que fe naÔ levantaria

daquella cama^ porque fe naô en-

ganava quem lho differa. Mas
tornando em li com diílimula-

çaó , deu a entender , que fora

mas os defejos de fervir na íua huma Religiofa de bom nome
officina a enganarão

,
que con- nefta Gafa.

valecia delia. Era pela Pafchoa,

alHm chegou ao Oitavario de

Corpus , em que cahio de huma
febre aguda.

logo osDefcnganarao-na

Recebeo os Sacramentos ,

eftando tanto em íl , e taó con-

fiada em Deos
,
que naó havia

nella demonftraçaó , que naó

parecelTe alvoroço. Grclcia. a fe*

bre.
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bre, e vencia a o fono; pedio, das trez
, que ficavaa, a irmá

que a defpertaírem , e lhe lef- mais moça , e diíTelhe : Minha
fem a Paixão do Senhor, e que irmaa , mw atideis que me ha--

naquella cella fe naô -fallaíTe veis de feguir a mim y que agora

mais
,

que em Deos; é esfor- ha de começar a morte pelas mai^

çando a voz, como que fem rc- 'velhas, Viofe defpois a fegu-

paro fe valia daquelle defafogo, rança com que o diíTera
,
por-

dilFe : Ay meti Senhor Jefus ^ co- que a primeira
, que faleceo,

mo pode fer j
que devendo ejlar fby Sor Marianna

, que das trez

chêa de alvoroço para vos ver
^

era amais velha; defpois Sor
ejleja dormindo como fe fora hum Catharina; e Sor Fílippa, que
bruto ? Em vojjas Divinas Cha- era a mais moça , faleceo à ul-

gas confio que as portas do In- tima.

ferno eftao cerradas para mim ; e Pedio logo a huma das ir-

que fó o Purgatório fera efiala- maas
,

que rezaíTe com ella a
gem^por onde heide pajfar. Ficou nome de NoíTa Senhora

,
quefaa

focegada, e voltando ás irmaas, cinco Pfalmos , e cinco Anti-

Ihes advertro
, que na Sacriftia phonas

,
que principiaô confór-

ficava hum veítido do Menino me as letras, que no nome de
Jefijs, que naô poderá acabar, MA.RIA íe vaô feguindo. He
e algumas coufas de aceyo dos devoção ufada naá Gafas de mais

Altares, que lhes pedia acabai- reforma nella Provincia , quan-

do á noite le toca a íilencio

;

reza fe na cafa
, que com-

mummente chamaô das Ho-
ras, Altar coníagrado á Rai-

nha dos Anjos , em que fe

íem tudo, porque queríia dizer

ao Senhor nas ultimas contas

,

que o vira nú , e qud o veftira.

Era notável a advertência ',

e o acordo , com que eftavá.

Defpois de pedir perdão á Com- lhe reza o Officio Menor. Mas
jnunidade , voltou á Prelada'^ já fe lhe hiao quebrando os

e com muita humildade lhe pé- olhos, e enfiando o rofto. En-
dio , que feitos os oificios da traraô os Padres para o Officia

fepultura, déíTehuma recreação da agonia. Levantou os olhos,

ás Religiolas
,
pelo muito tra- e dilTe fegura : Somos entradas

balho, que tinhaó tido comei- na ultima batalha, Domimts ince^

la naquella doença. Aílíílialhe pit , ipfe perficiet : O Senhor ,

huma Religiofa muito medro- que o principiou ^ ejfe mejmo o aca-

fa, a. quem havia tempos diífe- be. Aílím eíleve com focego
,

ra que lhe havia de apparecer ouvindo, e ajudando o officio,

deípois de morta : voltoufe a com perfeito, e deíembaraçado
ella , e diífe-Ihe : Madre ^ nao fe conhecimento. Acabado elle

,

ajfufte ;
qite eu nao hey de appare- poz os olhos no Ceo , e cerran*

cerlhe, do-os brandamente, paíFoualo-

Ly Era morta Dona Paula fua grar nelle a eterna felicidade,

irmãa mais moça ( que falece- Ficou tao compofta, e com taa

ra Dama da Rainha em Caftel- boa cor no rofto, como fe vi-

la ) e como na morte fe lhe

feguia ella
, que era a mais mo-

ça , reparou que eftava mais

íuipenfa Sor Filippa
,
que era

vendo defcançara em fuave fo'

no. Faleceo em huma terça fei-

ra, p. de Julho de 1630,

CA-
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transforraaçoens da Magia , das

CAPITULO XVII. Çirces , das Medeas , de fuperí.

ticiofas hervas , de pedras cn-

Da Irmãa Converfa Soror Fião- cantadoras, trocando os homens
ria da Cruz. ^^ brutos, os montes em Caí-

tellos , o dia em fombras , a fe-

GRandes fegredos os da Pro- renidade em tormentas , e as

vidência Divina , expof- mais methamorphofes, comque
tos antes ao noíTo aíTombro ,

o artifício diabólico , ou fabu-

qne ao noíTo conhecimento ! Ad- lofo enganou a cegueira dos ho-

miraçaô , em que defpois de mens , ou bárbaros , ou eftul-

extatico, e abforto, rompia a- tos; que mayor poder, e ver-

quelle grande argumento delia, dadeira transformação he a que
S. Paulo, levantando os oihos o amor de Deos fabe exercitar

aos defufados, c efcondidos ca- nas coufas creadas, e caducas,

minhos da mifericordia. Gran- trocando em nada o tudo del-

de Sacramento deíla, quehuma las, ou levando a fer tudo do
creatura fcm idade, e conheci- Ceo o nada da terra, comoufa-
mento para merecer , comece a va com a fíngeleza fanta da-

pizar as eítradas do Mundo, quelles poucos annos , e incul-

já aconfelhada do Ceo. Viofe
,

pavel oraçaõ de Viftoria , trans-

e admirou íe em Sor Vi£loria. formando-lhe a Cidade da terra

Nafceo filha de pays humil- em a de Siam, eftavel, e ven-
des , e taô pobres

,
que para turofa , o tumulto em foneros

naó deixarem o quotidiano tra- Hymnos , e acçaó de graças ,

balho , de que viviaõ , fe va- os homens , e creaturas huma-
liao da indullria da filha ( naó nas em Angélicas,

permittida ainda de feus annos ) Cafo novo , mas referido ,

mandando-a a Cidade, a com- e teftemunhado pelo feu Con-
prar , e a vender o de que ne- feíror,Religiofo Carmelita Def-
ceíKtava , ou adquiria feu tra- calço, fogeito de letras, e ef-

balho , e lua pobreza. Viviao pirito, chegando a dizer, que
em Bcmfíca , donde eraó natu- aquella alrna porfíngular mimo
raes

;
paíTava continuamente a de Deos , andava fempre em

filha a Lisboa ; e com fer o tra- fua prefença. Já Vi£loria pa-

balho como a diftancia , aílim rece que goftava nefte vallc

negociava Vifloria, que Ihefo- de miferias aquella ditofa fegu-

bejava tempo para o continuo rança do monte das eternida-

exercicio da oração. Nem lhe des ; elevada vivenda , a que
ferviaô as eftradas de embaraço naô chegaô as perturbaçoens da
para elle, menos o trafego, e terra. Aífim fe podia affirmar

,

tumulto da Cidade, a que ab- vendo a familiaridade, que ti-

forta na contemplação de Deos, nhaó com eila os domeílicos de
tinha pela mefma Jeruíalem
Triunfante, vivenda da gloria,

e a gente
,
que via, e tratava

por An)os Cidadaons delia.

Naõ fe admirem os crédu-

los das aéreas , ç induftriofas

Deos.

PaíTava hum dia á Cidade,
encontrou-a a cafo humhomem^
( defconhecido feria

,
pelo que

moftrou o fucceíFo , deíles que
o faõ no Mundo, mas naó nos

olhos
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olhos do Senhor delle ) Repa- pajfaàos ^ efefados ^ fem qtie adi'

rou nella , e chegando fe cora tofa montanheza , a que faziaõ

aíTombro a faudalla , lhe per- companhia^ déjfe fé da que leva-

guntou quem era ? Naó eltava va. Saudeya y e pergunteilbe quem
Vi6loria coílumada a deterfe era ^ taÕ confufo ^ e admirado ^ co-

com praticas , nem a efcutar mo o pedia o que me ejlava fucce-

perguntas
;
pareceolhe aquella dendo^ entendeo que feria em mim

demaíiada de curiofa ; refpon- curioftdade de caminhante
, pajfon

deo que lhe naõ importava, fem deferirme ; fegui-a , agrade-

Continuou feu caminho cuida- cendo ao Ceo o favor de bufcar em
dofa mais no penfamento

, que mim huma taõ vil creatura para

fempre trazia
, que na impor- teflemunha dos que fazia dquella

tancia
,
que a levava; naõ re- alma : ajjlm permittio elle

,
que

parou que o bom homem afe- até de quem fabia tanto delia y ti-

guia: recolheofe aBemfica; fou- veffe eu noticia: fé vós apodeis

be elle a Caía , inquirio fua vi- dar defle prodígio , que fabeis de

da, achou as noticias, que fup- fua confciencia
^
que na minha bo-

punha, e bufcando mayor cia- ca parecerá loucura y como na dos

reza, alcançou, que em Carni- que naÕ achaõ ouvidos no Mundo y

de, lugar viíinho, vivia o Re- por defauthorizados , e defvali-

ligiofo, que a confeíTava ; eila áos.

era fua mayor importância
;
par- Aílím callou o homem, ad-

te fem detença, procura o Re- mirando; masnao o ficou o bom
ligiofo , lança-íelhe aos pés ,

Religiofo do fucceíTo , como
pedelhe que o efcute ; e entre quem mais vezes os efcutava fe-

alvoroços, e fumifloens de com- melhantes; e elle foy o quedi-

pungido, e admirado, lhe diz vulgou eíle , fendo culpável a
aílim: grande omiíTaó de quem pon-

Padre
, fey que tendes a vojfo do-o em memoria , a naô fez do

cargo huma almamimofa de Deosi nome do homem, e do Reli-

e porque elle fe^n duvida he fer- giofo , fendo crivei que nao
•vido de que fe conheça o quanto coíluma o Ceo fazer linces

o he juay vos bufeo para darvos de fimilhantes fegredos, menos
ejia noticia. Seu nome he Fião- que a efpiritos , em que efcon-

ria , fua vivenda Bemfica : bafia de muitos.

para inteirarvos de quem feja. No Quem aíílm vivia entre a fa*

caminho da Cidade a encontrey milia de Deos , bem fe enten-

looje y em campo fó y e defembara- de que ainda na terra íeria

çado ; ao longe me fez novidade Celefte a fua vida : ella conti*

lier huma mulher entre dous man- nuou Vistoria até os vinte an-

cebos com trage defconhecido , e nos
, já taõ conhecida , 6 vcne^

pouco ufado y túnicas brancas y e rada fua virtude ,
que naõ ef-

cabeças defcubertas. Apreffeime cutaraó as Religiofas defta Ca-
affujiado , achey mayor prodigio

, fa outra valia para a aceita-

porque dos roflos dè ambos gra- rem nella por companheira. AC-
ciojos y e modejlos fahiaõ vivos fim entrou por Irmáa Conver-
rayos , como tcjiemunhando que fa ; e com taõ adiantado efpiri-

naõ feriãõ menos que dous Efpiri- to', que naõ fó fervia a todas

tos AngeUos, Caminhavas com- de confglaçaõ , fenaõ de exem-
plo.
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pio. Naô fe fegiiia menos do todas, como fe foraohuma, af-

eftylo de fiia vida paíTada, e da íim igual para todas. Trabalha-
graiide refoluçaô com que abra- vaô as maons , voava o penfa-

çava aquella tao eftreita , taó mento, efte fempre mais ligei-

auftera, naô fó com anciã de a ro em unirfe com Deos , aquel-

obfervar, mas ainda de a exce- las naõ .com menos anciã cari-

der. tativa. Toda era para Deos, e
Os jejuns contínuos , a re- nella para o próximo toda; da-

ção nao fó apoucada, mas com quclla lavareda, que fobia, era

novo, e rigorofo tempero, aí- efta a braza
, que lhe ficava,

pêra, e amargofa, commumen- Nefte eftylo de vida fe acha-

te fria , ou cuberta de cinza, va muy mimofa , c quiz o Se-

Naõ íe melhorava na bebida

,

nhor provar fua paciência. Co-
talvez mifturava fé! na agua. meçou a fentir interiores def-

O fegredo com que queria con- confolaçoens , aridez de efpiri-

tinuar eíle facrifício do gollo
,

to, deípido de toda a fuavida-

a levava com muito a fervir a de delle. Entendeo o exame de
coiinha , e de caminho aquelle fua conftancia , na reíignaçaô

exercicio de Çè ver no ultimo livrou a mayor delicia. Dalli
grão do abatimento. Nas mor- começou a refpirar jd como
tificaçoens íofrida ; apertava fo- triunfante daquelle combate, a

bre o peito huma Cruz cuber- arder em goftofa chamma de ca-

ta de agudas pontas de ferro
,

ridade , daqui em ardentiílíma

do mefmo feitio era o cilicio, anciã da falvaçaõ das almas , en-

de que ufou fempre , e nem elle caminhando todos feus exerci-

continuo tormento a difpenfa- cios a efte único bem delias.

va de outro , tirando-lhe das Entcndia-fe aífim do fervor,

maons adiíciplina ; cada dia to- com que talvez praticava eíla

mava huma. matéria , naô por fe lhe ouvir

A oração lhe levava todo o nunca palavra com a menor no-

tempo ,
que o ferviço da Com- ticia do que paíFava no interior

munidade lhe deixava livre, ti- de fua alma, como quem fabia

rando de livros efpirituaes os recatar aquelle thelouro dos af-

motivos da contemplação. Efte faltos da vangloria. Huma uni-

o intereíTe
,
que a convidou a ca Religiofa de conhecida vir-

2prcnder a ler, aíílm os do nof- tude, a tratava mais familiar-

fo idioma, como os do Latino, mente, e feus ConfeíTores. Ef-

de que entendia muito. Defta tes com tanta eftimaçaò
, que

liçaó tirava grande fuavidade dando-lhe hum accidente , de
para as continuas meditaçoens que entenderão , nao efcapafíe^

de feu efpirito, mas em quan- ao fahir de confeíHilIa o Meftre

to efte fe deleitava , naó dei- Frey André de Santo Thomaz
cançava o corpo , achando in- ( era então Vigário ) diíTe para

dullria para ular ao mefmo tem- as Rcligiofas : NaÕ íabem Mã'
po de huma, e outra vida. A- dres , o que perdem na Irmãa

y

prendeo alguns ofHcios , cm que ejld naquella cama. Era o
que podia fer de proveito á Meftre Frey André muy coníi-

Communidade. Corriaó as Re- derado, oppofto ás licenças de
ligiofas aoccupalla, achavaõ-na apregoar virtudes, e canonizar

Part. IV. SíT eípi.

J
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,

eípiritos no eílado de viadores; voroço, defpois com tanto fo-

mas entendeo
,
que naõ tarda- cego , como conhecendo ( no

ria aquelle em pagar ao das éter- do Altar ) que a vida , que alli

nas felicidades ; efte reparo a goftava, era a que logo fe lhe

deixou alargar áqnella noticia. íeguia ; aííím poíla nas maons
Mas nada luzia tanto nas de Deos, efperava a morte co-

acçoens de Sor Vidloria ( como mo eftorvo de principialla. A-
coufa

,
que lhe naõ cabia noco- quelles dias, e horas, que ain-

raçaõ ) como o zelo da honra da lhe durou a da terra , efteve

de Deos , e obfervancia regu- até ao ultimo efpirito, com hu-

lar. Na minima particularidade ma tal tranquilidade nelle, que
das Conftituiçoens da Ordem

,
por muitas vezes fervio de ad-

na menor circunftancia das or- miraçaó ao Venerável Padre
denaçoens dos Prelados , eftava Meítre Frey João de Vafconcel-

taô advertida , e andava taõ re- los ,
que lhe aíliftia , vendo que

íiílada
,

que defpois de obfer-

vante , a achava o menor def-

cuido zeladora. Aílim era efta

a matéria , em que a efcutavaó

affouta , fendo no mais humil-

nem o impeto de mortaes do-

res , que recolhendo-felhe o can-

cro , íe lhe efpalharaõ por todo

o corpo , nem as fombras da
morte

,,
que já tomavaõ parte

de, e encolhida; e naõ haven- delle, podeífem turbar o foce-

do para ella emprego de mais go , e paz interior daquella al-

cuidado, que agradar as Reli- ma ( que como fe já pizaíTe o
giofas, nem reparo mais adver- porto, defconhecia os fuftos no
tido, que o de naõ exceder a

esfera de Freira Converfa , íó

aquelle era o ponto , em que
aventurava o ficar bem aceita,

ou o fahir eftranhada.

meyo da tormenta ) fallando

com juizo , e defembaraço* até

á ultima hora. Chegou efta , e
com huma imperceptível refpi-

raçaõpaíTou a melhor vida, em
Reílavalhe já pouco da vi- 3. de Fevereiro de Ó38.

da , e quiz Deos dobrarlhe o Efte o eftylo , com que aca-

merecimento, para que lhe lu- baõ os inculpáveis. Nos pecca-

ziífe na coroa. Enfermou de dores, he o acabar, paíTar da
hum cancro

, que lhe nafceo no vida para a morte ; nos Juftos ,

peito, e nem fendo a enfermi- paífar da morte para ávida. Os
dade taõ arrifcada , deixou de
fer neceífario o preceito da Pre-

lada
, para a tirar da occupaçaõ

da coíinha. As dores moftra-

vaõ, que naõ eftava longe a

morte , commetteraõ-lhe a ca-

beça humas
,

que cila chama-

peccadores morrem , fem faber

íe tornaráõ a viver ; os Juftos

morrem , fabendo, que naõ tor-

naráõ a acabar. Os peccadores

morrem, fem faber fe fua alma
perecerá na morte eterna ; os

Juftos morrem , fabendo, que
va do Inferno ; fó efte nome já naõ ha outra morte para fua

as moftrava infofriveis
,

por-

que fe lhe naõ ouvia queixa,

de que fe entendeíFe
,
que o

fjífem

Pedio , e recebeo os Sacra-

mentos primeiro com tanto al-

alma. Por ilTo eftes focegaó, e
aquelles fe atribulaõ.

Aííím ficou Sor Vi£loria com
hum taõ compoílo , e bem af-

fombrado femblante, como fe

naõ fizera a morte mais que ref-

gatal-
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gatai Ia dos achaques , e refti- los , com que a efta Madre fe

ruirlhe as cores
, que perdera

com eiles. Teftemunhava-o af-

lim a veneração de alguns Re-
ligiofos da Ordem

,
que entra-

e confeíTará fempre

, fiando fe quer aos

confefía
,

devedora

fracos hombros do noíTo defve-

lo, efta taó devida dcmonftra^^

raó para o ofEcio da fepultura , çaó do leu agradecimento , n^
e entre elles dous ( de que naó que deixamos viva a memoria
ficarão os nomes ) de mais au

£loridade , e opinião de virtu-

de
,
que da de Sor Viííboria ti-

nhaõ muita noticia , como os

que muitas vezes a confeífaraõ.

Nem duvidou dizer hiim del-

les , que o que fe via naquelle

corpo, eraô reflexos de feu ef-

pirito glor4/)fo , tao illuftrado

em vida de luzes do Ceo ,

de huma Heroina ( verdadeira-

mente capaz de encher a boca

da fama ) como eftribada nas

duas grandes columnas de narr

bréM 5 e virtude, com que fe-

lizmente crefce o templo daimí
mortalidade. >í

A efta Provincia deixou obri-í^

gada , e ennobrecida
,

porquje»

àt mais huma Gafa jfua ( e á>

que alcançara ainda vivenda o mais reformada ) foy Fundado4
conhecimento , e revelação de ra, e do feu inftituto foy mais
muitas coufâs futuras. Segura- huma filha , e a mais reforma-
va o outro

(
peífoa de naô me- da ( fe he

,
que os efpiritos,

nos credito) que dando-Ihe hu- com que começou arefpirar efti

ma vez a Gommunhaõ , lhe vi- Gafa , fe confentiraó preceden-
ra, e admirara orofto banhado cias na reforma ). Mas vejamo^
em refplandores. A eftes tefte- lo em fua vida. Nafceo a Ma*.
munhos , e veneraçoens ( fup- dre Sor Joanna do Rofario ( nó
pofta a melhor experiência de feculo Dona Joanna de Men^
fua vida ) fe feguio a com que donça ) filha dos Gondes dé
kvaraó particulas do habito, e Bafto, Dom Fernando de Gaf-

o mais que fe tocou no coi^po tro, e Dona Filippa de Men-
da defunta, eomojoyas daquel-

le thefouro
,
que lhe efcondia a

terra.

CAPITULO XVIII.

Da Madre Soror Joaima do Ro'
' Jário , Condejfa de Vimiofb '^

'

"

'^''"'^''^^Fímdadora defis Mof-
tíj: ;

• teiro.

QUando eftes tibíTos efcritos

naó tiveraõ mais aíTíim-

pto
,
que o que agora nós

chama , e nos auíioriza a pefi-

ita^ com a vida da Madre So-

ror Joanna ,• credito era defta

Província, dar calor a efta ef-

oritura
, pelos «duplicados titii-

• Part, ly.

donçât , único mimo de feus pays'^

porque fobre as razoens de fi-

lha , avúltavao nella muitas de
prendas

,
que facilmente lhe da-^

va5 o nome de milagre da Gor«
te. Aflim a tinha polido , e doii4

trinado
, já naquelles poucos aii-*

nos, a liçaõ dos livros, dando-

fe com grande applicaçaô á dos

Latinos , lingua , em que fe fez

deftriflima, com a aíicia de en-

tender as Efcrituras, e os Pa-

dres.

Para o divertimento , c par*

tes, que eftima o feculo , naô
fahio menos polida nos mftru-

mentos da Harpa , é Orgao , a

que deftriílima mufica accommo-
dava huma fermofa voz , que

Sir ii lhe

^
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lhe dera o Geo , e que ella def- paíTaraõ duas filhas fuás , huma
pòís' pagou agradecida , occu- a tomar o habito nefte Moftei-

pando-a nos louvores de quem ro
, que foy Sor Filippa Aure-

Iha dera. Sobrefahia a todas ef- lia dejefus ( de que fallare-

tas prendas huma viveza , e mos ) outra em Santa Cathari-

graça natural em tudo o que di- na de Évora
,
que foy Sor Lui-

zia , íem que a galantaria mo-

leílaíTe a mínima attençaô da
modeftia. Naô teve mais que
Ibe dar a natureza; íó o Ceo
teve mais que lhe dar.

«Começou a verfe pertendi-

daúdo melhor da nobreza do

za de Deos , de cjue no fegun-

do livro fica noticia. Na6 fez

menos fruto na mais familia a

doutrina , e exemplo da Con-
deíFa, que duas Ayas fuás buf-

caraô a mefma Cafa de Santa

Gatharina de Évora. Eftes os

Reyno, porque igualando ato- didames, que fe aprendiaó , e

dàBri«na quálrdade , íempre as praticavaó naquella Gafa.

prendas a deixavaó exceílíva no Mas nem o ter fido Sor Joan-
dote.; Gafou^a feu pay com D. na taõ grande Meftra de efpi-

LíròzKde Roíítiigal IIL -Gonde-. rito , lhe fez eftranho , ou pe-

deTiVimiofot 5:dé que tevíe irez zado o largo tempo
,
que deA

filhos,, e trez;filhas, até que o pois foy difcipula , porque
Çeoíquiz

, que excedeíFe as pren- quatro annos foy Noviça neíla

dis.;da natureza, de que a en- Gafa, dilatando-lhe a profiílao

riquecera , com a refoluçaô , que importâncias; grandes da fua dc>

agora lhe- aconfelhava. Abra- Vimiofo, que fe havia de com-
çon-ia:;logo , ir^juitando com o por para ella profefíar. Mas af-

Goride feu 'marido hum fanto fim abraçava o trabalho , .c oc-

divòfcio, humarepulfa ás gran- cupaçoens , que nas Noviças
dèzas. do Mundo , huma vida faó msyores , como fe agrade-

pWa' fempre fepultada naGIau- cera, á compofiçaõ os vagares,

ÍHiEaíf e humaiíogeiçaó .ao fua- e affim deíconhecia a cauíadel-.

yejwgo da obediência religio- ]e's noéftado, que deixara, que
fô; rAíIim fe apartarão ,: aílim fe fempre era a primeira , que a

refioâherao. A CondeiF^ , nefta Meftra achava occupada , e mais;

Gafa)
;
jí •qAie.fundara ; Q Conde, contente, e fatisfeita , quanto

na.vdaArlm^da , que eícolhera* aocc^p'àça6 ef^ ífiajs^Víl , .'e ijias

No;, pripcipior defte livfo, fiçaí penofa. Parece, que levava os
efta noticia.. M'qí: olhos a Deos , afiim na prom-
í)bEntrâdaífiOs.fagradosGlauf- ptidaô , como no goílo de fe

tpds delta Gafa;, já naõ a Gon- ver fervindo; e quiz o Senhor
defa. .de Vimiofo , mas a humil- accrefcentar círfunítancias a efte

dií.Sor Jp^niift doRofario,.na- efpedlaculo , porque lavando hu-

da' da rigofQk, eeftreit^ obfer- mas; mantas de eftamenha
,
^|ei\

vancia da Cafa, fe lhe fez no- viço^„ que pedia mais forças ^
voy; porque .0 que agora; di£ta- que as, luas , torceo hum bfa-

tjft.Q prççejtp ,. já o tinha exer- ço , achando-a fis dores cpm taní-

citíi;dp. a : devoção ; aífimj tinha to íofrimento , como a caijfa

Íid0;,fua;^%ía .huma voluntária delias com alvoroço,

recoleta ,: e ella, taõ exemplar Nafciaó eftes extremos do,

S£fiadâ^*/ aH6>^^ f^a.a^harga iil4®0 6<ÇPI?ceifp:,^^u(?,e(n[. tpd^^^^

i^úl u
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a matéria formava de íi , naõ que fe logra hum acerto , fc'

havendo imperfeição , que naó atrevem ao conceito , de que o'

chamaíTefua, ou acçaõ íua,que defempenhaô em tudo ; e por-^

lhe nao parecelíe imperfeita j que huma vez os favoreceo o
achando lempre nas alheas

,
que acafo , em nenhuma os conven-

aprender , e que louvar. Mas ceo defpois o erro.

mais no caminho da virtude, ProfeíTou Sor Joanna , enaõ
levando-fe fempre de fanta en- tendo, que innovar no feu efty-

veja das que via , e luppunha lo de vida , bailou para excef-t'

adiantadas nella
, que na fua Ips o continualla. Era oppolla-

opinião eraó todas, e ella fó a a penitencias indifcretas ,
por

defcançada , e vagarofa ( aílím exceíEvas , dizendo
,
que era ne-

o confeíTava ) com mais annos ceifaria muita prudência, para

de idade, e nem fe quer hum naó confumir as forças
, queí'

paífo na virtude. Eraó pala- perdidas xom aquelles rigores,'

vras
,

que muitas vezes lhe fe reftauravaó defpois com va--

ouviaó repetir com magoa, e gares, e mais valia demorarfe
com que fe confundia a fi mef- nas penitencias, que impoílibi-

ma. . ; litarfe para còntinuallas. Leva-^
Maa mayor facrificio, o que- va-a a eíle conceito o receyo y^

fazia do entendimento, porque de que ^algumas Religiofas fe

tendo-o claro , e polido , e ella tratava-ócom exceífo , eque por
fcientenaLatinidade , eraapri^ efte refpeito viria o Mofteiro ai'

nreira, que acodia a prover a fer mal fervido. Efta adverten--'

reza na hora de exercicio, qíre- cia repetia^ vefido-íe no- lugar
tem as Religiofas por eftatuto^l de Prèlada^^fem que defpois dé
provendo , e enfayando tudo, larg;a batartai^â poz á òbedien^--

9 que le ha de dizer no Goro; cia; mas íendo aquella a maxi-»"^

providencia
, para que as me- ma yqi^e praticara , aUím deP

nos deftras naó faltem a perfei- confiava do; feu voto
,

que na"

çaó da pronuncia. Neíle nume^ fua ultima doença proteílou pu-^

ro fe metia dizendo
,

que hia blicamente
^
que odiíFera, por-^

aprender oque ignorava. Gran- queraté alli era o qUé alcança^^

de- .documento , eftudado nas^ va ; mas 'qu^c<omo ignorante ^'"^

máximas do Sol das Eícolas San- podia errar ^ t fer de mais uti*^

to Thomaz, que. huma vez íè lidade o que impedira
, que <irf

çfculou -de dizer as Liçoens no; que acanfelhara. •
"^

Goroi^jlcom a defculpa de as Advertência por certo di^
naô-l^^tec -provido. E já era Mef- gna do fèu entendimento em
tre , já era grande. Aííim fe' matéria, em que naó pode ha-»''

emmudecíia adi mefmo aquelle ver refoíuçaó abfoluta,. porquê^
Oráculo dos Doutores ; mas de huma parte pd^a'á' í^^azaó dá-

pprque affim o emmudccia o fear Madre Soe Joanna (porque*
conceito, le efcutava defpois aquelles exceíròs voliirttarios -,'^

como Oráculo. Gom que con^i inhabilitaó para os exerci ciòs'^

fufiiQ o. afoutaria a ignorância, precifos ) eda Dlitra moftra^à^

fempfeuaíFouta ,> a naó ferighí>-^ experiencita^- qiie quétn os pra-

rancjal Só os nefcios
,
que def-l ticou , naó errava ; fê naò repa-^-

cpnhecçm as diffictUdades , 09111^ rem em biim S. Dohiingos erfií

,.; fangoea-*

/
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1'angòentando trez vezes em hu- mais antigas da Gafa, que com
ma noite ( ,e fazia o em todas ) os veos cabidos lhe fallaraô , e

huma cadea de ferro em larga agradecerão a vifita. Pedio o
diícipUna. Huma Santa Gatha- Colleitor a Madre Sor Joanna,
rina de Sena

,
jejuando desde o que levantaíTe o veo , mandan-

dia de Cinza até o da Afcen- do o mefmo ás luas fubditas,

fâô 5 fem outro algum fuftento, que teria grande confolaçao em
mais que o pao dos Anjos, que vêllas. Refpondeo , que por

fó o he do efpirito. Huma San-
~

- -

ta Ignez de Monte Policiano
,

jejuando quinze annos a paô
,

e agua ; e fem duvida naó po-

diaõ fçr erro exercícios
, que

Eftatuto da Gafa naó podiaó
apparecer com os roltos defcu-

bertos ; e dando a meíma repof-

ta ás mais inftancias , concluio

o Golleitor
,

que bem podiaò

mereciaõ regalos do Efpofo Di- difpenfar com elle , ou que elle

vino. O certo he, que em ma- difpenfava por aquella fó vez
teria tao árdua fó o Ceo acon- no Eftatuto , como Núncio do
felha ; e que Sor Joanna conhe- Pontifice , de quem tinha os po-

ceo a dificuldade , e venceo a deres: Por ejfarazaõ ( replicou

grande defedefcontentar dofeu a Madre Sor Joanna ) que Vof-

voto.
- -ff-

'

. No cargo de Prelada fó lhe

pareceo novidade o nome, por-

que fem occupar o lugar do
exempla, fempre fqy a primei-;

fa IlluJirtJJima he Niincio de Jna

Santidade , e Prelado da Igreja
j

deve confervamos , e induzimos

a mayor obfervancia , e naÕ per-

mittir
,
quanto mais aconfelhar

,

ra para o trabalho. Tinha ago- rei^ixaçoens no rigor delia, Deu-
ra de mais o andarfç furtando fe) o Colleitor poryencido, nao

ás penfoens do governo
, por acabando de admirar a íanta in-

naõ faltar ás horas do feu reti- teireza , c conílancia da boa

ro. Naó baftando o frequentar Prelada , naó efperando com tu-

nauito eftas, para faltar á .con- do menos do que ouvia delia,

tinua vigilância ,
por ma;is;que e da obfervancia da Gafa.

a podi%.defçançar aCeleftehar- Trez vezes foy nella Prio-

monía , com que hia correndo reza a Madre Sor Joanna , que
muito a obfervancia da Gafa. as experiências do primeiro go--

Zelofa 4os Eftatutos delia, naó

houve occaíiaó , por mais pri-

vilegiada
,

que a obrigaífe a

afrouxar na fua obfervancia.

verno a inculcavaò para o fe-

gundo , e fora o feu continua-

do , em quanto viveo , le na fua

humildade naó fora violento tu-

v^ yiíitava as Religiofas em hu- do o que parecia dominio. Nel-

ma occaíiaó o Golleitor Gaílra- le repartia com grande coníide-

c^ni .( grapde venerador defta

Qafa, çqu^o o que a bufcava,

antes como Sacrário, que como
Moíleiro do Sacramento ) . Le-

YPU-Q o. ÇonfeíTor
,
que entaó

raçaò o tempo. Ficava deípois

de Matinas em oraçaõ no Go-
ro, ecom taó grande fruto del-

ia
,
que fem poder diffimularas

lagrimas , as publicavaõ os fo-

e^a oPadrc FreyJofephdaGon- luços, que compungiaó as mais

ceiçaó, á grade do Goro , veyo Religiolas , que alli ficavaó.

a Madre Sor Joanna , entaó Dalli fe recolhia a efcrever , a

Prioreza ,,..acprapanhando-a as difpor as provifoens do Moftei-

í ro

,
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ro, e qiiaíi fempre o mais tem- havia o Senhor de perdoar. Ebem
po até Prima, com livros devo- ejiava, digo bem aviada ejiava a

tos, efpelhos , a que concerta- peccadorinha
, fe nejle trance lhe

va fua confciencia. Mas nunca fora forçado lidar com peccados.

fe achava mais a feugoílo, que Grande documento para os

quando gaitava o tempo
,
pon- £lhos da Fé . que efperao os fru-

do-a a obediência em officio, tos da immortalidade , difpo-

e occupaçaõ de mayor trabalhoj rem fua alma nos deíafogos, e
aliviar a todas delíe , era o feu focegos da vida, fcm efperar a

defvelo. Aílim era abrazadafua ultima hora, onde tudo emba-
caridade. raça ! As dores da doença , as

A conftancia , e fofri mento anguítias da morte , os remor-

nos golpes
,
que mais lente a fos da confciencia , as faudades

natureza , parece que a defco- do que fica , e duvida do que

nheciao filha fua. Aflím eícutou fe efpera, e as cavilaçoens do
com os olhos enxutos mortes inimigo

,
que naõ defcança»

de parentes , e de filhos. Naò Aílim he precifa a cautela Ghrif-

admittia pezaraes , entendendo tãa
,

por naõ chegar a hora
y

bem
, que feita a vontade de em que o arrependimento feja

Deos , naõ lhe ficava liberdade martyrio, e naõ remédio,
para os efcutar. Nefta confor- Eíte o focego , com que na-

m idade com Deos viveo nos quella hora fe achava a Madre
Clauíiros, até idade de oitenta Sor Joanna; mas tal a providen-
annos , tendo entrado nelles de cia com que fe anticipara para
quarenta e trez. Gahio em fim aquella hora. Em huma entrou

de doença ultima , e aílím fe- o Medico , e dizendo-lhe
, que

gurou
,
que o era , como fe fe naõ achava matéria

,
que lhe fi-

lhe revelara. Efcreveo logo ai- zefle defconfiar da doença , c

gumas cartas a parentes , e ai- que Deos lhe dilataria ainda a

guns filhos , que ainda tinha vida, refpondeo: Mds novas me
vivos, em que lhes pedia fuf- dd Senhor ^ ainda que eu , nem
fragios , elhes advertia o cuida- defejo morrer ^ nem viver ^porque

do com algumas peífoas neceííi- fó Deos Jabe o que nos ejld melhor.

tadas
,

que defejava ver com Eraõ já os últimos dias , cref-

ampaío, e fora de perigo. Af- ciaõ intoleráveis as dores , e

lÍ!n difpoz tudo , como quem perguntava ao feu GonfeíFor ,

fabia
,

que já aquellas coufas fe feria culpa defejar morrer ,

lhe naõ haviaõ de dever outro por livrarfe delias , accrefcen-

cuidado, e perguntando-lhe as tando : Ainda que eu naÔ o pejfo

Religiofas, fe tinha ainda cou- a Deos, E quando mais a aper-

fa
,
que lhe déífe pena ? Ref- tavaõ , levantava os olhos ao

pondco : Nada tenho
,

que me Geo , fem paíTar fe quer ao

firva de embaraço
,
porque os pec- defafogo de hum gemido. Sem

caàos , tanto que os confcjfey , os duvida era imitação de feu Ef-

puz aos pés de No[fa Senhora
,

pofo , o efpirar com fede de
minha May de pcccadores , confia- padecer.

da^ por naõ dizer ^ certa de fua Ghegoulhe huma carta de
grande pted ide

^
que por meyo de feu filho o Marquez de Aguiar,

fua interceffaõ j e patrocínio ^ mos em qi\je lhe fegurava o fenti-

mento
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mento de a ter naquelle eftado, gue precipío , accendida em hu-

e a confolava com verdades de ma defufada viveza , e eítranho

filho. Ouvio-a ler, e diíTcjque modo de alegria , repetia, co-

aquella carta lhe dera grande mo defafogando o coração : Qiie

pena, porque tinha muito ali- hei de ir ao Ceol Sim por certo
^

vio em experimentar em hum pelo fangue de meu Senhor Jefit

ílho aquella laftima , e aquella Chrifio. Qtie hei de entrar pelas

lembrança ; mas que pelo que portas do Ptirgatorio , cantando

fe aliviava , o íentia
, porque muitas vezes Alleliúa ! Qiie en-

já naó era tempo de alivios def- tro no Purgatório , Alleluia ! Qiie

ta vida , mas de penas
, que a jd naÕ temo o demónio , Alleluia \

difpozeíTem para a outra. Que ejlou perto de ver a Deos ,

Chamou as Religiofas , e Alleluia ! Dizendo ifto , ficava

pedindo-lhe primeiro perdão do fufpenfa, e focegada.

mao exemplo
,
paíTou a exhor- Veriíicava-fe nifto o que ef-

.

tallas com palavras taô vivas
,

ta Madre diíTera na occaíiaò
,

taõ cheyas deeípirito, taó con- que fe recolheo a efta Cafa , e

çertadas , e períuaíivas , como fe aufentou da fua , que enta6

fe fe efquecera da debilidade deixava , e fe defpedio de fua

em que eftava. Aconfelhoulhes familia , chorando, mas que eí-

a obfervancia, defperfuadindo-as perava em Deos , que havia de

da magoa de fua falta, porque morrer rindo. Naó fucccderia

íobre fer inevitável o tributo, menos ( promettera o Efpirito

já era o melhor tempo de pa- Santo pela boca da Sabedoria )

gallo ,
porque Deos o tinha áquella providente, e defvela-

difpofto, Abraçou-as , e lan- da may de familias
, que dif-

çoulhes a benção, doendo-fede pondo bem fua caía , traba-

as ver chorar. Pedio logo á Ihaífe pelas verdadeiras gran-

Prelada
,
que lhe mandaíFe abrir gearias da melhor vida , nao

fepultura aos pés de todas, mas defcançando nunca entre traba- Etrideb^

naó junto á Irmaa Converfa Sor lhos do Mundo, para que no indíenc

Viftoria, porque tinha falecido íim fe riíTe ao fahir delle.
viílimo.^

com opinião de Santa, e ella Succedeo aííim á Madre Sor ^u
'^

fe achava indigna de tal com- Joanna , eftando já com poucas
panhia. Pareceo tempo de re- horas de vida

,
que tendo repe-

ceber os Sacramentos , e foy tido as Alleluias da fua jacula-

grande a doçura
, que fentio toria, ouvio

,
que no Coro fe

em feu efpirito, percebida nas cantava overíb do Pfalmo 125'.

palavras , e no roílo. Qiíi feminant in lacrymis , e con-

Pedia
,

que continuamente tinuou : /;; exultatione metent,

lhe leíTem a Paixaó de Chriíto, Accrefcentando : Será ijlo para
pelo livro do Meftre Frey Luiz quem fez boa fementeira de lagri-

de Granada , íem duvida
,
por- mas. Vai tanto o verfo , como

que á vifta daquellas dores, lhe dizer : Os que femeaõ lagrimas y,

ficaíFem as fuás menos feníiveis. colhem alegrias. Naõ fallou mais,

Outras vezes tomando nas máos tomada de hum repentino acci-

hum devoto Crucifixo, defpois dente, que abrandando, a dei-

de penitentes fupplicas, e ar- xou com livre, e perfeito jui-

dentes jaculatórias áquelle fan- zo , ainda que muda
,
porque

com

V
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com grande advertência , e con- me de NoíTa Senhora nos cinco

folaçac) de efpirito, recebeo o Pfalmos , e chegando ao quar-

ultimo Sacramento. to, e ao verfo: Qiii Jeminant in

Choravaô as Religiofas , lacrymis , in exítltatiohe metent ,

que perdiaó nella may , confe- deu o efpirito ao Senher, paf-

Iho , e alivio. Na6 lhes efque- fando ao Geo , a colher a eter-

cia a liberalidade, com que lhes na alegria, fruto das lagrimas,

dera Gafa , o amor , com que que femeara na terra. Era o

lhes viera fazer companhia, a oitavo dia da Afcenfao , 21.de

brandura, e caridade, com que Mayo de 1643.

tantos annos as governara ; e

eraô eftas razoens taõ podero- CAPITULO XIX.
fas para a fua faudade ,

que fa-

ziaó cara ás que tinhaõ de ale- Das Madres Soror Ifabel de Je-

grarfe , vendo-a taõ perto de fus ^ e Soror Margarida da

entrar no ultimo, e verdadei- RefurreiçaÕ,

10 defcanço. Mas a boa Madre
levantando os olhos , e as maons TP^ Içara Sor Ifabel orfáa , e

ao Geo , dava a entender
,
que j^ menina , c como filha de

ao que elle difpunha , fó havia pays nobres , e ricos , em po-

de refponder a fogeiçaõ , e a der de irmaons poderofos, ra-

obediencia , devendo ainda en- zaò , que fazia nella a fogeiçaõ

xugarfe as lagrimas
,
por naô mais precifa , e nelles mayor a

parecerem miúdas repugnam- liberdade de lhe darem ettado

cias. a feu gofto. Mas quando odif-

Foy coufa digna de reparo, põem o Geo , nem a nobreza

que eftando já no ultimo ter- eftima grandezas , nem o ouro

mo , desfalecida , e fepultada aconfelha cobiças
,
porque nada

naquella mudez , de que naõ ha na terra
,
que tenha valia

,

tornou a fahir , chegando-lhe ou feja eftimavel , fe fe olha

hum dos Religiofos a Imagem com olhos livres do pó ,
que

de hum Grucifixo, e applican- levantado do vento da vaida-

do-lhe a boca á chaga do Lado, de , cega
,
para o conhecimen-

advertindolhe , que o beijaíTe to do pouco, que he tudo.

com muito aífedo , rompeo o Era Sor Ifabel rica , e no-

íilencio , dizendo trez vezes com bre , dons privilégios
,
que mais

voz clara , e vigorofa : Muito y eftima o Mundo, para grangear

muito , muito. E aílim ficou abra- as idolatrias dos que crem
,
que

cada com a fagrada Imagem, o barro pôde fer durável mate*

Era ardentiífima a devoção
,
que ria para fabricar hum idolo.

tinha com a Senhora , com o Mas já naquelles poucos annos
feu Rofario ; eíTe aíFecto lhe en- tinha madrugado tanto o co-

finou a efcolher o nome para nhecimento
,

que lhe na6 fer-

íeu patrocinio; como eftava com vio o muito que lhe oíFerecia o
todos os íentidos , e el*pcrtos Mundo , mais que para a fa-

todos , lembraraó-lhe as Reli- zer avultar
,
pizando-o , e me-

giofas
, que lhe aífiftiaó de mais tendo-o debaixo dos pés , artí-

perto , a mayor delicia de fua ficio poderofo, para a avifinhar

alma , começarão a entoar o no- mais ao Geo , a quem devia o
Part. IV. Tct confe-
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•confelho , e a quem o pagava rer para aquellas íagradas fun-

-com a refoluçaõ de naõ efcii- çoens com a diligencia , mais
tar, nem feguir os que lhe po- que o que poderá com a peí-

dia dar o mefmo Mundo. Já foa.

feus irmaons começava© a eí- O mais do tempo lhe Teva-

cutar as diligencias dos que a va a oração , e lição dos livros

pediaô efpofa ( foíTe negaça o fagrados ; aílim era íua vida
dote , ou a nobreza ) diffirindo hum continuo commercio com
o ajufte fó por razão da idade, o Ceo. Meditava enternecida

CeíTou com os annos oembara- na Paixaõ. Arrebatava-a hum
ço , entenderão feus irmaons , terniílimo aíFe£lo com a Senho-
que naó havia outro; propuze- ra do Rofario , e huma fuavi-

raõ-lhe os commodos , e obri- dade grande , com que aíliília

gaçoens precifas de aceitar a- á fua Salve de Completas, ejá
quella vida ; mas nada valeo com taõ poucos alentos

, que
com Sor Ifabel para deixar a antes parecia privilegio da de-

que já efcolhera como mais fe- voçao
,

que diligencia delles.

jgqra. Já contava vinte e trez annos

cl Tomou o habito da Tercei- de habito em venturofa velhi-

ra Regra de S. Domingos com ce, quando cahio emhumalar^
tanta refoluçaó de fe aprovei- ga enfermidade. Fora fua vida

ítar das fantas grangearias dei- antes huma vital chamma de ca-

Je, que em breve tempo fe co- ridade com todas as Religiofas,

nhecerap os acertos da eícolha roais ardente com as Noviças
nas experiências de íua virtude. ( fempre o mais penofo cahe
Aífim era fua vida como da mais fobre os hombros deftas ) nao
apontada , da mais obfervante queria defacommodallas com aí-

íReligiofa , naó lhe faltando mais llftencias , menos com defvelos

que a circunftancia da Glaufu- de meíinhas ; aíErn lofria as do-

xa. PaíTados ^nnos , fe paíFou res, e os incommodos, fem fe

a ^Ila ,; tomando o habito nefta lhe efcutar huma queixa , ten-

Cafa, comp,;fe íe eftivera dif- do todo o corpo em humacha-
-pondo para as grandes obriga- ga viva. Levantava os olhos pa-

çoens delia ^ naó fiando de íeu ra as de hum Crucifixo
, que

eípirito o acertallas fem aquel- lhe fazia companhia junto á ca-

le enfayo. Mas idade crefcidaj beceira; e quando fe via mais
gaftada em voluntárias peniten- attribulada , e dorida , dizia

cias , haódeixavaó vigor nos com voz branda, e mortificada:

Jiòmbros , para fuftentar por Chagas deChrifio crucificado^ re-

íTtuito tempo o pezo daquella petindo muitas vti.Qs crucifica"

jÇruz; houve ^e aliviarfe, dif- do ^ como fe aquelle fora o fea

>£e;ní?u a.ar/ua grande fraqueza único lenitivo.

^4?; iyiati nas ,
porque naó podia Recebeo. os Sacramentos

^ftar em pé ; mas achou, induf- com vivas demonftraçoens de
jíia, para nj^p perder o mere- piedofa alegria ; olhava para a

.cimento, ^íeíj ias , defvelando-fe morte como reígate; efperava

tpda a noite para chamar as Re- no ultimo inítante da vida o
Jigiofas

ji;
fazendo o mefmo a primeiro de feu defcanço. Só

^rinia;j c ajfim vinha a . concor- tinha hum único no que aquel-
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Ia durava , que era merecer me- do. Pardo occultameíite para

Ihor a que fe lhe feguia. Partí- Roma , deixando interdidto o
ce que lhe fazia o Ceo eíTa li- Reyno , taõ fogeito fempre ás

íonla
,
porque contando-lhe já leys Apoftolicas

,
que fó na yq'Á

o alento por horas , aílim lho de Caftella
, que entaó tinha ^

foy fuftentando por dias, que fe lhe efcutara efta inobedien-

chegou até o de Sabbado da cia.

Alleluia. Pareceo, a quem me- Allím lamentavaõ as Reli-

Ihor reparou , couía myfteriofa. gioens , e Caías fagradas a pena

Corria o anno de 638. la- do interdi<íí:o , emmudecidasem
mentava todo eíle Reyno o gol- todas aquellas celebridades, com
pe , com que a efpada da Igre- que coftumaó dar a Deos cul-

ja o ameaçava no interdigo , to
,
quando por inílantes aca-

em que o tinha deixado Mon- bava a vida a Madre Sor Ifa-

fenhor Caftracane ( Legado do bel. Sentiao as Religioías ( co-

Papa Urbano VIII. ) porque mo as qoe fabiaõ conhecer, e

oppondo-fe ás tyrannias de Caf- venerar fua virtude) o have-

tella ( injufto jugo, em que vi- rem de lhe dar íepultura fem
via opprimida cila Coria ) naó aquellas folemnes demonftraço-

ló lhe negarão a obediência,^ ens-,,côm que a piedade Chrif-

mas ainda lhe ameaçarão a lir taa It coníola ; mas entrando a
herdade , e a vida. Era com- moribunda a femana de Ramos
mum efcandalo da Chriftanda- fem efperança de paíTar do p ri-

de o litigio, que os Miniftros meiro dia delia , chegou com
Caftelhanos fuítentavaó contra admiração de todas até ao de
a immunidade Eccleíiaftica

, q.ue^ Sabbado ,.:íem que com rara con-

tendo
,
que nem efta ficaííe^fb- formid^de;, e íocego de efpi ri-

ra dos exorbitantes tributos
,

com que avexavaò os Povos.

Procedera com ccnfuras o Le-

gado, nunca obedecido, e fi-

to, antes com moílras de for

hrenatural alegria
,
paífou a lor

gjar as fuavidades da eterna

;

valendo-lhe a folemnidade da
nalmente ameaçado. Grande fa- Pafchoa, para que com toda íe

talidade ! Sello de vaíTallos de lhe houveiTe de dar fepultura

,

hum Príncipe por anthonoma- o que fe fez ao dia da Reíur-

íia Catholico ! E naó menor fa- reiçao de tarde
,
partindo a Igres*

tisfaçaô para os- Portuguezes ja de feus privilégios com aqueL*

( aquém aquelles chamarão def- le corpo, como já a Triunfan-?

pois rebelados á Coroa ) vel- te o fazia com o íeu efpirito

;

los a elles rebeldes á Igreja , ou permittindo o Ceo, que fc

com tanta diíFcrença, que mof- mifturaíTem as Alleluias com as

trou bem defpois o fucceíFo^ exequiaâ de huma vida, em que

favorecido do Ceo , que a noíTa fe virão os indícios de refufci-

rebeliaô foy juftiça , e a fua tar gloriofa.

ânobediencia, contumácia. Nel- Naó madrugou menos a pie-

la perfiíhraõ com taó deíembu- dade ChriMa na Madre Sor

cada irreverência á jurifdiçao Margarida da Refurreiçaõ, que
Apoftolica, que o.Legado efco- o fizera na xMadre Sor Ifabel

,

Iheo por fagrado O; retiro, don- porque com, as primeiras luzes

de já naõ conhecia outro fagra- da razaó começou também a

-..:i^Aft. I\^. Ttt ii buf-
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,

bufcar aqnelle caminho
,
para admitte detenças. Grande efpe-

qiie fó as do Ceo deícobrem o (ítaculo para a confufaõ huma-
paíTo. Mas as prendas da na- na! Que mais fariaõ os defejos

tureza,' de que era dotada, a impacientes
,
para os avanços,

faziaô taô conhecida , que co- para os commodos da vida, que
meçou logo averíe, naÓ íó per- eftes para o continuo martyrio

tendida, mas perfeguida de di- delia? Qiie mais para os cfta-

ligencias dos que a eíperavao dos
,
que eftes para os abati-

efpoía, como íè a executara a mentos? Que mais para a pur-

terra
,

pelo que tinha de fua; pura, que eftes para a morta-

mas eraõ aquellas prendas os lha? Mas eraó já idiomas do
engaftes , com que o Ceo orna- Ceo , os com que Margarida
va aquella Margarita , bufcada pedia; entendiaó-no bem aquel-

a mayor diligencia, e deftinada les efpiritos como nelle verfa-

a melhor ventura. dos ; naó houve outro embara-

Aífim fuccedeo. Era filha ço ; aceitaraô-na no Mofteiro.

de pays honeftos ; entenderão "-- -Naõ havia detença, porque
adiantar fua cafa nas condiço- já Sor Margarida naó attendia

ens de honra, e fazenda , com a nenhumas da terra. Chegou
que fe aventajava hum dos per- o dia da entrada, e ella á gra-

tendentes de Margarida ; difpu- de do Coro , a refponder ás

zeraõ de fua liberdade, d^raó- perguntas do Prelado, que (con-

lha efpofa ; mas em taô breve forme as noífas leys ) lhe pro-

tempo perdeo efte nome na vi- puriha os rigores, e afperezas,

da do marido, que fe defenga- a que voluntariamente fe fen-

naraó os pays
,
que mais pode- tenceaò , as que com aquelle

rofa maõ a negociava fua, e a género devida fe fepultaó. Le-
eftimava preciofa. Já livre da- vantou a cafo os olhos , e en-

quella prizaó , começou a agra- controu com elles a Imagem de
decer ao Ceo a liberdade, nas Chrifto, naquella forma em que
anciãs de a cativar aos feus con- Pilatos o moftrou ao Povo , com
felhos ; aífim com lagrimas, e huma infcripçaó

,
que dizia:

larga oração lhos pedia, para Ecce Homo^ vai o mefmo que:
os acertos de fer toda fua. Co- Eis-aqui o Homem. Mas aílím íe

meçava entaõ a povoaríe efta lhe figuravaô vivas as chagas

,

Caía, como Sacrário de Deos, frefco aquelle íangue, animada
de abrazados , e puros efpiri- aquella agonia, que lhe pare-

tos; convidava o Angélico da- ceo, que via, naó huma pintu-

quella vida aos que defpreza- ra, mas ao mefmo Chrifto vi-

vaó a da terra
;

para aqui fe vo nella, como fe naquella ho-
declarou a vocação de Sor Mar^ ra o acabara de ferir o flagello,

garida. e fe levantaíTe a condemnallo o
Bufcou as Religiofas refo- Povo.

luta
;
pedia o negocio madure-

za; deixarão, que o tempo lhe

provaíFe a conftancia. Inftava

<;om fupplicas , com lagrimas
,

Da vifta fe lhe eftampou af-

llm na memoria , que nunca
mais o perdeo delia. Teftemu-
nhava-o muitas vezes , accref-

derretidas humas , accendidas centando
,
que com aquella vií^

<)utras, aquelle fogo
,
que naó ta laftimofa , interiormente re-

prefen-
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prefentada , triunfara Noviça diflem aquelles fecos oíTos, aca-

de muitas occafioens , em que bando de apagarfe nelles o lu-

fraqueando a natureza , fe in- me de huma vida
, que a cari-

timidara aos rigores daquella dade confervou lavareda.

vida , ou fe refolvera ao defa-

tino de deixalla. Por efpaço CAPITULO XX.
de quarenta annos a continuou

Sor Margarida , com taó exa£la Da Madre Soror Filippa de Jefus^

obfervancia, como no primeiro huma das que d^raõ principio

dia em que a abraçara. Na ca-

ridade , na compaixão , no aba-

timento próprio, toda era ex-

ceíTos ; e tal o de abatida
,
que L

a ejia Recoleta.

Avrado com difpendio , e

defvelo o Templo mate-

fendo taó crefcida cm annos , rial de Deos em efta fua Caía

,

raõ venerada das que a olhavao antes venturofo Sacrário , em
como Meílra , todo o feu em- que fe havia de hoípedar Sacra-"

prego era mifturarfe comas mais mentado , dando-lhe em paga

modernas na mais Ínfima , ecuf- o íeu nome, para eterno , e íin-

tofa occupaçaó da Gafa , naó guiar timbre , bufcava a devota

tendo ( como dizia ) hora de diligencia dos Condes de Vi-

mayor gofto, que a de mayor miofp racionaes bafes , fobre

trabalho. que fe levantaíFe o efpiritual

No cilicio, difciplina , eje- Templo de Deos vivo , e dou-

jum , baítando os do Mofteiro trinados efpiritos , com que co?

para o rigor
,
parece

, que dei- meçaíTe a refpirar a Angélica
xavaô ainda com fede aquella vida daquella Recoleta. Era a

anciã penitente; aííim os dobra- Cafa de Santa Catharina de Se^

va com efcrupulos de viver mi- na de Évora , fagrado , e mais

mofa. Dormia veftida, para que celebre Seminário, em que a

o Coro , e a oração a toda a Religião os criava , e era a Ma-
hora a achaíTe prompta ; aílim dre Sor Filippa , a que aílím fe

era fua vida huma continuada adiantava em prendas de Reli-

guerra com o corpo, que ven- giofa
,
que nem o retiro , e cau-

cido mais de penitencias, que tela da Claufura a permittia

de annos, naó tinha vigor para defconhecida.

hoípedar o efpirito. Chegoufe Entrara naquella Cafa com
a hora de o paíTar a melhor mo- mais duas irmaas , taó prenda-

rada , recebeo os Sacramentos das, como virtuofas : venturo^

com eípiritual doçura , eíperou fos pays , os que a Deos oíFe-^

a morte intrépida, demonltra- receraó taes vidlimas , furtan-*

çoens da vida., que efperava. do-as á contingência de mal em-
PaíTou a cila em 17. de Março pregadas. Foraó eftes André
de 645*, Aílim o teílemunhou o Bugalho, e Dona Damianna Pe*

leu cadáver, exhalando fuaviíH- reira
,
peíToas de conhecida no*

mas fragrâncias , acompanharão- breza, e virtude. Aílim foy eílA

no eftas até á fepultura, amda nas filhas herança, que perden-
deípois de muitos dias fe per- do a may , fó á Religião qui-

ceberaò nella. Naó podia fer zeraó dar eíle nome , reco!hen-

outro o fumo
, que de fi defpe- do-fe todas trez em Santa Ca-

thari-
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,

tharina. Era a mais moça a Ma- Nos rigores, e exercícios

dre Sor Filippa, mas naõ fóas da Cafa , defvelada para exem-
irmãas, ainda as mais adianta- pio, occultamente ainda exceí-

das em annos , e virtude , lhe íiva para delafogo; fó aílim fo-

deíconheciaô a idade
;
parece, cegava fen efpirito; naò tinhao

que naó cabia tanto na de do- para elle as leys mais de rigo-

ze annos. Chegou aos quinze, rofas ,
que o que de taxadas,

entrou no de approvaçaô , e Aílim fogia aos olhos de todas,

paíTou aosde profeíTa, com tan- para o rigorofo das difciphnas,

tos augmentos de reformada

,

para a contemplação em que fe

e zeloía
, que nas vozes , e ad- detinha , banhada em lagrimas,

miraçoens de todos chegou á corria hum , e outro fangue

,

noticia dos Condes , fendo a que naó eraõ mais executivos

voto de todas huma dasMeílras os golpes do braço, que os do
de efpirito, que pedirão, e ai- fentimento , como mais feníl-

cançaraô , e finalmente trouxe- vel o coração , que o corpo,

raõ para cila Cafa, onde íeco- Naquelle naó havia mais que
meçou a efcutar como huma re- Deos , e fó Deos le lhe efcuta-

gra viva , do que le devia ob- va na boca ; mas eraó fempre
fervar, èobfervou fempre nella. os olhos os primeiros, que ref-

Naó houve occupaçaõ , em pondiaó nelta pratica , fiando

que naó aliviaíTe ás outras o tra- das lagrimas mais expreífivo idio-

balho, e em que lhe naó déíTe ma. Naó achava outro mais

exemplo. -No Coro , antes fe próprio para fallar com o Ceo;
podia dizer , que vivia , do que, íabia

,
que o Senhor delle coílu-

que o frequentava. Era alma mava efcutar no ruido das la-

delle , e fingular fuavidade de grimas a vida dos penitentes,

fua alma-, entoar a Deós lou- Aífim Ihefuccedia, quando che-

vores. A todas animava , e ío- gava á confiíTaó ( fendo na de
bre todas fe ouvia ; tal era fua feus ConfeíFores de inculpável

vòz fonora , clara , alta , vigo- vida ) como alli dava a Deos
rofa. Naó havia funçaó na Ca- conta delia , efitendia

,
que das

fa , em que lhe efqueceíTe
, que lagrimas tomaria melhor eíTa

viera primeira, naõ para o ref- conta ; como fe diíTera com o
peito

,
para o cuidado ; aífim Profeta : Deus vitam tneam au-

foy o lugar de Prioreza o uni- nunciavi tihi
,

pofuijli lacrymas

co
, que a achou efquiva. Nem meãs in confpeãu tuo. Vem a di-

a. negaça de fer aquelle domi- zer: Senhor^ conteivos minha vi-

nio fervidaó, lhe tirava o hor- da, e para o que oIhafte ^ foypa-

vor de lhe parecer dominio. Fa- ra minhas lagrimas.

zia lhe grande violência hum Incançavel a achava fempre

profundo abatimento, de que a occupaçaó de mayor accyo

tiíilia feito vida. Contava vm- para o culto Divino. Na Sa-

tefÊíèincÒT annos
,
quando en- criftia fervio vinte annos; e fó

trou a fer Meftra deita Recole- eítes por cançados ( adverten-

ta.. Ja fua virtude parecia con- cia compaífiva dos Prelados ) a

fummada em taó poucos ; mas tirarão delia; mas nem a impof-

foyfjí.que tinha madrugado nos fibilidade lhe- callou a queixa
,

primeiros. porque a tinha {de que naõ ef-

peraf-
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peraiTem do feu gojfto , o que cupaçaõ Angélica, que naô era

já delconfiavaó do leu alento, ávida deíla Madre , mais que
Aílím dizia a Deos com muitas huma contemplação continuada,

lagrimas: Bem fey^ que me lan- Em fe deíembaraçando das

çais fora de Cafa ^
por inútilfer- obrigaçoens da Communidade ,

qtw vos fez naô tinha lugar mais leu, queva. Mas 5 Penhor

ejia ferva , que a tir fies de vojfa o Goro ; aquelle era o feu cen-

graça} No tempo
,
que aílíítio tro, viíitado com tanto alvoro-

neíla officina, naõ perdoava a ço de feu efpirito
,
que muitas

diligencia , que conduziíTe á vezes o defafogava em lagrimas,

mayor decência , e pureza do Tinha efta Madre efte dom, e

que tocava a ornamentos, e erao eftas commummente a pri-

mais pertencentes ao Sacrificio meira attençaô
,
que lhe deviao

da Miíla , venerando aíIIm tu- affliçoens alheyas; aífim a acha-

do o que fe coftuma occupar vao todas maviofa , branda ,

nella
,
que a primeira vez

,
que compaíliva. Já os annos ,

que as

no dia entrava na Sacriftia , pu- penitencias faziaõ parecer mui-

nha os joelhos em terra , incli- tos , a cinhaó reduzido a tal

nando íe efpecialmente para a debilidade, que naõ podia con-

parte em que guardava Cali- tinuar Matinas; mas já no Co-
ces, e Corporaes. Aflim enten- ro ás trez da madrugada fevin-

dia
,
que fe deviao pôr os olhos gava da falta

, que fizera nel-

em alfayas taó fantas ,
que fe las. Outras vezes de Comple-

naódeixaó tocar, fenaódemãos tas até á meya noite, a que fe

fagradas. Grande reprehenfaò recolhia , como fe enganara os.

para o pouco reparo , e menos achaques com o nome de dil-

aceyo com que fe vem hoje tra- penfada
,
para lhe darem liber-

tadas em algumas fagradas of- dade para mayor aífiftencia.

ficmas, fendo mais culpável o Grande fé, igual efficacia,

pouco eícrupulo nos Prelados a com que coftumava pedir a
delias

!

Deos. Via-fe no eíFeito de con-

O gofto , com que fe appli- feguir facil o defpacho. Cora a

cava a íimilhante trabalho, naó mefma confiança recorria em
fe lhe via fona diligencia, tam- fuás tribulaçoens á Rainha dos

bem na alegria , fendo taõ ex- Anjos
,
que amava com ternif-

ceífiva a com que acodia á prin- fimos aíFe£los de fua alma. Na6
cipal folemnidade na Caía

( que fenrio nella mayor affliçaõ
,
que

he do Sacramento ) que a nao a de ver fua irmãa ( era a Ma-
labia diííimular , como fe lhe dre Joanna Bautifta, e logo te-

naó coubeíTe no coração ; aflim

applicava as maons ao que era

prccifo , rompendo-lhe na boca

abrazadas jaculatórias , derre-

tendo-felhe nos olhos fuaviflimas

rá feu lugar nefta efcritura )
proftrada de huma doença com
finais de ultima. Mal ouvio efte

defengano, corre ao Coro (ve-

nerava nelle com fé viva , e ca-

lagrimas. O efpirito alli aíliília rinhoía huma Imagem daSenho-
a animar aquellas piedofas ac- ra da AíTumpçaó ) lança-fe por
çoens ; mas lá o levava a con-

templação a tratar com Deosj
taõ continua , e facil neíla oc-

terra , e fallando antes com o
coração , que com a boca , an-

tes em lagrimas, que em vozes,

pedia
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pedia á fua grande Advogada, nos; parece, que naó queria o
que lhe naó tiralTe na da irmãa Geo, que o diíatarlhe a coroa,
aquelle único arrimo da vida. favoreceíTe a duvida de naõ ef-

Cafo grande ! Efcuta
, que lhe tar merecida. Apanhou-a hum

relponde. â Senhora : Mulher de rigorofo accidente apopletico

,

pouca fé ^
porque duvidajie} Ha- que a privou de todos os fenti-

viate eu de faltar ? Tua irmãa dos. Affligiaõ-fe as Religiofas
vive. de a verem acabar íem Sacra-

Poz Sor Filippa a boca em mentos. Aíliftialhe o feu Con-
terra , e metida no abyfmo da feíTor, pedialhes, que delTem a

humildade , naõ cufava a erguer Deos graças , fem querer enten-
os olhos em veneração de fua der feus juizos

, que Sor Filip-

Bemfeitora ; mas confufa , aca- pa paíTava a lograllo com as cir-

nhada , e emmudecida , fe dei- cunftancias
,
que elle era íervi-

xou ficar por largo efpaço,fian- do : que trocaíTem a pena em
do dalma , e do coração as gra- fanta enveja ; que elle fe alar-

ças , os agradecimentos , os ju- gava" a darlhes aquelle feguro

,

bilos. Naó devia Sor Filippa porque naó permittia o Geo
menos cuidado ao Geo , e áRai- fentimentos em occafiaó de ju-

nha delle , aífim fe lhe permit- bilos,

tiaó, ainda em vida , favores, Naó permittio clJe, que fi-

como a quem fó com elle fc co- caíFe em opinioens a razaó de
merceava. os haver; tornou Sor Filippa a

Efpirou a Prelada da Gafa feu perfeito juizo , recebeo os

^ era de feu mefmo nome a Ma- Sacramentos com igual devo-

dre Sor Filippa dejefu Maria) çaó
, que focego ; aíHm durou

fentio a Madre Sor Filippa a ainda alguns dias
,
gaitados era

falta daquelle fanto comraercio. fervorofos coUoquios , feguidos

Tinha deixado o corpo na En- de piedofas lagrimas , convidan-

fermaria. Era entaó Subpriore- do a ellas as Religiofas
, que

za , fahio a obrigaçoens do offi- agora as choravaó de defconfo-

cio, e occupando algum efpa- ladas , como primeiro de affli-

ço de tempo, paíFava ao Goro gidas.

a proteftar a Deos, o como na Foy capaz de reparo, que
fua vontade fe refignava naquel- a efte tempo fe tinha reftituido

la perda
, quando lhe fufpen- efta Madre ( a petição fua ) á

deo os paífos , e os fentidos hu- antiga aíliftencia da Sacriília

ma peregrina, huma fuave mu- ( efta em toda fua vida a occu-

fica. Levou-a o primeiro dif- paçaó mais goftoía ) fahia del-

curlb a imaginar , fe fem ella Ia ,
quando a apanhou o acci-

levariaó o corpo para o Goro ; dente , reduzinao-a a tal efca-

defenganaraó-na os olhos , íèm do
,
que a confelho dos Medi-

Ihe fahir a melodia dos ouvi- cos a recolherão dentro, e pe-

dos. Levantou asmaonsaoGeo, lo rifco, que corria no abalo,

dando-lhe graças entre aquella fe lhe fez alli huma cama , dal-

harmonia Angélica , em que fup- li fe defpedio fua alma para me-
punha defcançando aditofaami- Ihor vida, em hum Domingo,
ga. '19. de Agofto de 646. permita

Mas eraó já muitos os an- tindo, e difpondo o Geo, que
fe
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fe naõ efcondeíTe o muito

,
que de huma recoleta. Nenhuma

lhe eílimara aquelle ferviço
, lhe levava mais a veneração,

pois do lugar em que lho íize- e o agrado , que a deita Ca fa.

ra , ordenava
, que paíTaíTe a Amava multo a íobrinha, achou

receber a paga. que fò recolhendo-a nella , latis^

fazia ao que a amava. Tal opi-

CAPITULO XXI. niaõ tinha da Caía ! Tal indo-

le deícubria na íobrinha !

Das Madres Sor Margarida da Aceita eílava já para tomar

Coroa ^ e Sor Magda/ena do o habito em Jeíu de Aveiro; a

Efpirito Santo. pouca idade impedia a execu-

ção ; entrou o tio a embaraçal-

PArece ,
que era Deos o mais la ; naô houve em Margarida

empenhado em que fe po- repugnância Trouxe-a para eíta

voaíTe de efpirituaes plantas eíle Caía , nao defconheceo a me-

feu Paraifo
,
porque elle mef- Ihora Corria , antes voava , nos

mo íacramentado, havia de fer annos aílím de approvaçaò, co-

a graciofa fonte, que lhes déf- mo de profeíTa , nos rigores da
fe o alimento. Aílim as criava Religião com rodo alegre, e

viçofas, fendo a graça o orva- refoluçaõ firme; mas quiz Deos
lho, que as fecundava, quando difporlhe outro género de cruz
mal lhes amanhecia o dia dará- mais pezada

, que a com que o
zaó. Aílim o moftrou em muir feguia no, caminho da peniten-

tas a experiência; agora na Ma- cia. Começarão a perfeguilla

dre Sor Margarida. Nafceo na doenças , forao-lhe ficando em
Villa de Aveiro , de que eraô achaques'; o mais cruel , e mais
naturaes Manoel Rangel Lobo, repetido o mal de coração ; af-

e Luiza Carreira da Coita
,

ílm era fua affliçaõ taó grande,
feus pays , nobres , ricos , e vir- que como perdendo o fofrimen-

tuofos. Como taes naõ defco- to, eo fentido, rompia talvez

nheceraó o premio, que o Ceo em algum defabrimento , de que
lhes dava em huma filha, que logo tornando em íi, pedia per-

antes naícia para elle, que para daô, fentindo vivamente
,
que

elles. os defmanchos da dor ( que eila

AíHm começou ella a pro- queria fòpara o fofrimento ) íc

vallo na piedofa inclinação corrt lhe paíFaíTem a defatino.

que foy crcfccndo, fervindoaos Cora cita grande cruz cami-

pays , e parentes primeiro de nhava , naõ a difpeníkndo as

edificação, quede alivio. Eíte crueldades delia , das afpere^

raro génio a fazia eílimada de zas
, que por ley cfcolhera, e

todos, como melhor juya da fa- das que por vontade inventava,

milia , fendo o que com mais Extremofa era na caridade, ef-

reparo a avaliava Dom Frey pecial com os doentes, commi-
Miguel Rangel , leu tio , Re- íèraçao , que lhe naó enfinarao

ligiolo da Ordem , e Biípo de íeus achaques ; os alhcyos fó

Cochim, peíToa de grande opi- lhe deviaÕ cuidado , eíte lhos

niaõ, e efpi rito. -Sabia ( como poz nas maons por officio. Foy
tal ) medir, e conheber os pro- a melhor induítria para {t ^.í-

porcionados para auítera vida quecer do que padecia. Gomo
Part. IV. Vvv a
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a mais robufta a tinhaó fempre nao tardou mayor defengano

,

as doentes á cabeceira ; as mais perdendo lá a vida. Achou o
trabalhofas, mais goftofa. Em Ceo, que naõ bailava no cora-

nada achava repugnância nas çaò de Sor Margarida o golpe
doenças de mais afco , com o da faudade

,
quiz que fobre efte

mefmo cuidado , o mefmo rofto. feriíTe o da morte. Naõ lhe di-

Q^iando a defembaraçava mais latou a dor , anticipando-lhe a
efte trabalho , tomava algumas noticia; parece que a teve Sor
horas o baílidor por defcanço. Margarida na mefma hora.

Era nelle muydeftra, eíahiade Eraó as de huma madruga-
fuas maons com nova traça , da

,
quando fahindo da cella a

com variedade viftoía o mais buícar huma Religiofa amiga
preciofo , o mais aceado orna- fua , com moftras igualmente
to dos Altares , os panos ricos de dor , e conformidade ^ lhe

para fervirem nelles ; aílim pa- diíTe; Madre ^ dijferaõme agora^

gava ao Ceo o grande génio
,

que falecera meu tio o Bifpo de

que lhe dera para efte empre- Cochim, Seja Deos louvado ! Qtie

go. para eu o fentir , foy elle primei-

Igualmente
, que de doen- ro, Entendeo a Religiofa

, que
ças , fe via perfeguida do de- naô paffaria de imaginação, fo-

monio com eícrupulos , com tri- mentada de melancolia ; mas Sor
bulaçoens ; aíIim era fua vida Margarida qí^qs poucos mezes,
huma penitente batalha, fuften- que defpois lhe durou a vida,

tada com taõ poucas forças , o praticava como coufa certa,

que ao mais leve accidente efpe- Já era falecida quando a efte

rava a morte ; daqui lhe nafcia Reyno chegou a nova. Falece-

huma continua meditação nella, ra o Bifpo no mez de Setem-

e huma cautela fanta , com que bro ; no mefmo havia lembran-

todas as noites, antes de reco- ça, que o diífera Sor Margari-

Ihcrfe , tomando nas maons a da. DiíEcilmente dao credito

Imagem de hum Crucifixo, re- efpiritos timoratos a favores íb-

petia a6los de contrita, e Ca- beranos. Com os olhos na fua

tholica , com hum affe£lo tao humildade , naõ fe atrevem a
verdadeiro , como fe qualquer levallos ao que ( a íeu juizo )
delles houveíFe de fer o ultimo. na6 cabe nella. Efta he em to-

O mefmo lhe fuccedia chegan- dos a mais commua pratica.

do ao Confiííionario. Sempre Nem Sor Margarida explicou

a hora da confííTao lhe parecia o fegrcdo , nem entenderão as

a ultima da vida; grande induf- Religiofas, que fe mereciaó íl-

tria para a trazer ajuftada

!

milhantes entre ellas. Defpois
Nella naõ tinha outra con- o repararão, feguindo-fe ao re-

folaçaÕ mais, que o fantocom- paro mayor veneração defta Ma-
mercio do Bifpo feu tio, efcu- dre , e memoria mais faudofa do
rando-Ihe os confelhos , com que que perderão em fua vida.

fe animava a abraçar os males ApreíFaraõ a perda delia con-

com tolerância. Mas quiz Deos tinuas doenças fobre ellas ac-

vêlla batalhar fó com elles , dif- crefceo huma queda , de que fi-

poz
,
que paíTaíFe o tio á índia, cou mortal. Começarão os re-

íem efperanças de voltar dellaj médios a fer antes martyrios;

naõ



toufc a paciência. Já faltava a

vida , mas fobejava a conílan-

cia. Recebeo os Sacramentos

com tanta doçura de efpinto ,

que já começou aparecer paga
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nao fe logrou acura, exerci- rodeixallos fem arrimo; naõ re-

íiftia , mas aílím foy dilatando

por alguns a refoluçaÔ da filha^

que contando já trnita, entrou

nefta Gafa. Na dilação fe lhe

dobrou a anciã ; abraçou os ri-

de fua grande tolerância: fabia, gores delia com tanto fervor,

que com ella trabalhava a im- como fe entendera
, que a tar-

mortal coroa ; em fete mezes dança fora culpa , e quizera

de continuas, e intoleráveis do- vingar a tardança. Parece, que
res a grangeou em huma cama, defpira as paixoens de creatu-

de que fobio placidamente a go- ra ; nenhuma afpereza a achava

zalla em huma fefta feira, ii. com repugnância,

de Abril de 647. Deraô-lhe a occupáçaô da

Na6 parece
,
que fe defve- Enfermaria ( tivera eíTe traba-

lou menos a Divina Providen- lho já dous annos )
parece

,
que

cia nas acçoens da Madre Sor fentio em íi algum dilFabor, e

Alagdalena do Efpirito Santo, foy tal a fanta indignação , com
de tenra idade parecia já acon- que fe fentenciou a íi mefma ,

felhada delle. Foy filha de pays que com licença dos Prelados ,

nobres , de naçaõ Flamengos

,

fez voto de continuar o officio

de vida exemplares , de bens mais cinco annos. Aílim pizou
da fortuna abundantes. Que- as rebeldias do génio , deixan-
riao, queeftes paíFaífem ásmãos do taõ fenhor o fofrimento ,

de Sor Magdalena , dando-a el- que nenhum incommodo , ou
la de efpofa a hum mancebo de moleftia da vida , desde aquel-

qualidade , acerto , em que li- le iniiante, a encontrou pertur-

vraraô as efperanças de fua Ca- bada , ou a efcutou queixofa.

fa , e defcanço de fua vida. Branda, agradável, caritativa.

Mas ella
,
que altamente acón- de tudo queria fervir a todas

;

lelhada , tinha teito efcolha de nos males a achavaõ companhei-
outra ( mal entendida da terra) ra, no ferviço efcrava.

deíenganou os pays
, que nada Continua na oração

, que
delia lhe faria mudar de efco- acompanhava com lagrimas ; a
lha

;
que íeu Eípofo havia de fuavidade dalma

, que íentia

fer Jeíu Chriilo , feu dote a nellas , a fazia andar fugindo
pobreza, tua vida a Claufura, de todo o commercio ( deixava

e eíía a mais eftreita
,
porque o Santo

, por melhorarfe no
ella naó havia de entrar na Ca- Divino ) para darfe aDeos, íe

fa de Deos a bufcar vida , íe- furtava a tudo o que o naô era.

naó a fepultalla
;

que nenhum Aflim paíFava mezes , fepultada

favor , nenhum mimo intenta- em íilencio , fem que lho que-
va fazer á natureza ; mas pro- braíTem mais que os gemidos
teílava morrer em cilicio , e cin- do efpirito , forcejado , e pre-

za, zo no cárcere do corpo. Creí^
Era o pay virtuofo, conhe- cia com a contemplação o def-

cia naquelia inteireza fuperior pego de tudo da vida
;
pedio

imptiUo, achava-le viuvo, e en- aos Prelados licença, para hum
trado em annos

,
pareciallie du- anno de deferro. Santa induf-

Part. IV. Vvv ii tria
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tria de o poder fazer de huma Magdalena , como fe o nome
Caía ! a convidara com fanta inveja ,

Ha ncfta duas , ou trez , taó a bufcar na eftreiteza , e foli*

efcondidas, e retiradas, que fó- daÕ daquella Caía as delicias

ra de lodo o commercio , naô daditoía lapa deMarfelha. Pol-

podem ter mais que o do Ceo. lo em execução refoluta , con-

Aquella he a pequena Thebai- tinuava-o conftante
,
quando ca-

da, para que o eípirito defafia hio doente a Enfermeira ( fora

o corpo , que defamparado de Sor Magdalena nequella occu-

todo o humano foccorro, fuf- paçao fingulariííima ) . DiíTe-

tenta a dura batalha de conti- lhe a Prelada : Madre , adoeceo

nua penitencia. Os cilicios fa6 a Enfermeira^ vã Vojfa R para
as pezadas lorigas

, que o co- a Enfermaria. PaíTou a ella taQ

brem. Humas hervas , e hum prompta , como fe de muitos

pouco de paò o alimento , com dias eftivera advertida ; ou co-

que íe esforça ; a difciplina , a mo fc nao fora correndo atraz

arma oíFeníiva com que peleija, daquella delicia de fua alma.

taõ inexorável , e profiada
, que Era fãa , e robufta , come-

cem vendo o corpo banhado çou a verfe perleguida de acha-

<em fan^ue , a fufpende , nem quês, e dores , com que Deos
conhecendo a fua rebeldia tro- queria provalla. Derribaraõ-Ihe

cada em fraqueza , a efquece; as forças, naõ a paciência. Foy
aíHm fica , e dura aquelle pe- rara a com que levou hum acha-

queno campo , fanguinolento cjue eftranho , que pareceo le-

theatro do rigor , e da afperc- laó de juizo. Era Sor Magda-
za ; debuxando nas paredes o lena naturalmente concertada,

fangue, os triunfos, os trofeos Em hum pouco de burel, em
do braço penitente. huma toalha tofca , em hum

Affim deu a anciã fequioía véo groíTeiro nao podia haver

deftes mortificados efpiritos , na alinho; em andar direito, e
efíranha invediva de reduzir a limpo eftava todo. Foy coufa

huma cella a vafta folidaõ da notável o defmancho
, que íe

Paleftina , taõ imitada nos exer- feguio áquella queixa ! Nada
cicios , como defconhecida nas andava em feu lugar , nem pa-

eftreitezas. Alli fe retirao volun- ra o pôr nelle, fe podia ajudar

tariamenre as Religiofas ( fup- da induftria das maons
, que

pofta a licença da Prelada ) erao as mefmas , que o defcom-
huma taboa lhe ferve de cama

;
punhao , folfe o habito , foífe

hervas, ou paó, e agua de me- o toucado , foífe o véo
, que

fa ; a oraçaô de vida, as difcí- commummente lhe varria o chaó.

plinas de exercicio , o Ceo de Bem entendia Sor Magdalena,
companheiro. Aqui fe enfayao que aquelle género de purgato-

paríi o ultimo defengano.as que rio viera a purificar venialida-

eítaó para profeíFar. Aqui fe des. Punha-fe na conformidade

adeftraõ fepultadas , para naò da parte do caítigo; dava gra-

terem mais que o nome de vi- ças a Deos , de lho querer dar

vas. em taõ pouco.

Eíle o deferto , a que fe que- Entendeo , que já o feria , o
ria xetirar por hum anno Sor que lhe reftav» de vida, come-

çou
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çou tampos antes a difporfe pa- ( era hiima fegunda feira , 13.

ra deixalla 5 achava ,
que naó de Janeiro de 1648. ) paíTaraó-

baftavaô poucos dias para huma fe as horas de jantar; imporm-

hora, em que fe aventuraô to- nava-a para efla diligencia a

dos. Naó tinha lugar mais con- Enfermeira caritativa , fahioco-

tinuo
,

que o Goro ; repartia mo violentada , e em chegando

os dias em novenas ; ao Santif- á cella , rompeo em hum im-

fimo Sacramento , á Rainha do placavel Ímpeto de lagrimas
;

Ceo , a NoíTo Padre ; o mais feguio-fe a eftas hum acciden-

em contemplar a Paixão de te, que lhe tolheo a falia. Meya
Chriílo , em que com terniííí- hora lhe durou omartyrio, paf-

mo coraça5 fe engolfava. Fora fou delle ao eterno defcanço.

piedoío emprego de toda fua

vida , no anno de approvaçaó CAPITULO XXII.
efpecialmente , ferindo-fe cada

dia a impiedados golpes dehu- Da Irmaa Converfa Soror Maria
ma difciplina j dobrada no ef- do Rofario.

paço do anno tantas vezes, que

no cabo delle igualou o nume- TT^M Bemfica , lugar peque-

ro de cinco mil açoutes. m^^ no , nas viílnhanças de Lif-

Similhantes exercidos lhe boa , nafceo Sor Maria do Ro-
occupava6 o mais do tempo , fario ( no feculo Maria Rebel-
chegando a merecer nefte (ao la ) feus pays Gonçalo Rebel-
que fe julgou ) revelação de fua lo de Lima , e Antónia da Syl-

morte. Nao o dia , mas a cir- va
,
gente nobre , mas apouca-

cunftancia, fegurava ás Religio- da , e defvalida dos bens da for-

fas, que lhe nao feria pezada. tuna, livrando-lha o Geo roda

Poucos dias antes chamou a naquella filha ; aflim a viaô já
Cantora , refiftou com ella no nos primeiros annos bera incU-

Proííionario as oraçoens , que nada , e devota. Já crefcida

,

fe dizem na ultima hora; pôl- fufpirava pelas paredes de huma
lo aíllm á cabeceira. Advertio recoleta. Propunha-lhe logo a

a huma Religiofa o que per- do Sacramento a grande devo-

teiícia á fua mortalha ; tudo çao , que tinha á Senhora do
eraô aparelhos de quem naó tar- Rofario , entendendo

, que tu-

daria em veftilla Repararaó-lhe do lhe ficava daquellas portas

na providencia
;
parecia dema- para dentro ; mas eraó taó li-

fiada em quem fe achava, ain- mitadas as poífes de feus pays,

da que achaquofa , fem final de que naó chegavaó a poder dar-

moribunda : Madres ( refpon- lhe hum dote inteiro para Frei-

deo ) naÕ me julguem apreffaàa , ra do Coro
;
porque o lugar

qiie ajjim ha de fer a minha mor- de Converfa ( mais fácil em
te. meyo dote ) parecia eítranho

Aífim fe confeflava , aífim em peíToas da lua qualidade ;

fe chegava á Sagrada Mefa mui- venceo porém a devoção ao re-

tas vezes , como quem efpera- paro do menos refpeito, como
va, que cada huma foíTe a ulti- gente

, que entendia
,
que na

ma. Dcteve-fe hum dia no Co- Gafa de Deos fazem nobres as

ro mais tempo que o coílumadq virtudes, e naó os lugares, e

que
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que o Pródigo
,

que cfcolheo Sor Maria
,
porque crefcendo

o lugar de mercenário , fobio na devoção de contemplar a
ao dv)s braços como filho. Chriílo padecendo , defejava

Vencido, antes deíprezado, abraçar huns rigores
,
que de

cfte embaraço , entrou Sor Ma- algum modo fe aíTemelhaíTem

ria no lugar de Converfa , fò áquelles. Aílim pedia com vi-

com o receyo de que o naôme- vas lagrimas
( que eraô o pri-

recia ; e pedindo a Deos for- meiro fruto delia contempla-
ças

,
para que nas fuás diligen- ça6 ) a íeu Efpolb

, que repar-

cias moftraíTe o quanto o efti- tiíTe com ella daquellas dores

,

mava. Era delicada por natu- para que lhe dera a caufa. Nao
reza ; mas parece , que fe lhe ficou fem defpacho a fupplica

;

dobrarão as forças com o gof- tanto fe obrigou o Senhor dei-

to de as ver bem empregadas. Ia. Vellohemos defpois. Mas
Nada eftranhou

,
porque o que bem alcançava Sor Maria a gran-

achou , era o que pertendera

;

deza do que pedia
;
quiz accref-

aííim antes alvoroçada
, que te- centar merecimentos , e achou

merofa , abraçou os rigores , e huma nova induftria de redu-

trabalho da Cala. Na noticia zirfe a eftado
, que a tiveflem

daquelles he fuperfluo o repa- por tonta. Aílim o moftrava no
ro , e repetição

, por fer já af- deíconcerto de íua peíFoa , nas

fentada a obfervancia das que fimplicidades do que refpondia,

entraô nella a abraçar efta vida. naó no que tocava ao lerviço

Continuas as Matinas da meya daCafa, e execução da obedien-

noite, as horas de oração ; a ef- cia.

tamenha junto á carne , o pef- Coufa rara , e certamente

cado na mefa , o jejum de fete permiífaó Divina, que todas a
mezes no anno , o filencio per- tiveífem por fátua , ainda mais

petuo , difpenfado fó em algu- que por tonta , naõ havendo ac-

mas horas de tarde. çaó propriamente de Religio-

Ifto o que pertence ás Conf- la , em que fe nao moftraíTe ad-

tituiçoens Dominicanas. A's da vertida, e perfeita, porque fó

Cafa, ainda com novas afpere- no trato commum a viaõ como
zas , inviolavelmente obíerva- eíquecida ,e pouco atilada. Mas
das , íem a minima difpenfa- parece , que nevoava Deos os

çaô , até o tempo que ifto ef- olhos ao difcurfo das compa-
creviamos , e taó longe de a nheiras, ou queria trazer aquel-

poder haver
,

que o trabalho le thefouro efcondido entre ei-

dos Prelados, naó he fazer ob- las, para confufaó dos que exa-

fervar os Eftatutos , he emba- minaõ ao humano difpofiçoens

raçar o veremfe excedidos. Eíle Divinas
;
porque muitas vezes

o emprego, e vida commua das diíTe ás Religiofas , cfpccial-

Religioías deíla Cafa , íanta- mente ás Preladas, o Vigário,

pente envejoías humas de ou- que era o Meftre Frey Joaó de
trás, fó de verem, que difpen- Portugal , e ConfeíTor de Sor
faó os Prelados com algumas

,

Maria
, que a deixaílem

,
que

para fe alargarem nas peniten- o caminho, que levava, era di-

cias. reito, e que mal fabia aquella

EíTa era a mayor anciã de Caía o que tinha em Sor Maria.

Naó
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Nao dormia em cama

,
paA talharem-na , fe íoube , e pela

fando as noites inteiras no Co- noticia, que de mais particula-

ro
,
porque fervindo , e incan- ridades luas le teve na vida

,

çavclmente todo o dia, nao ti- que delia apontou a Irmáa Sor
nha outro tempo para orar, e Cezilia dos Anjos, por precei-

contemplar com defcanço. Én- to de feu ConfeíTor. Incrivel

coftada ao pé de hum Altar, parece , que huma mulher de-

tomava algum pequeno
,
quan- bil por natureza , e por com-

do a vencia o fono. Achavaó- pleiçao, e attenuada com peni-

na alli as Preladas , e fabendo tencias , foportaíTe por nove
o que fervia , e que aquelle annos ( que tantos houve da
ellylo dedeícanço nao bailava, queda á fua morte) o mayor
a mandavaõ recolher para a cel- trabalho das officinas do Mof-
la : fera replicar, obedecia; mas teiro, fem fe lhe ouvir queixa,

recolhida a Prelada, tornava ao fem fe experimentar falta, fen-

Coro , e á oraçaô , até que a do o deíaftre capaz de a detef

chamava o dia para o ferviço da em huma cama paralytica , ou
Caía. ao menos de a deixar com a

Sempre íe achava a primei- penfaõ de aleijada. Mas Deos,
ra para o mais penofo delia

,
que para feu merecimento , per-

ácarretar agua, e lenha, tomar mittio a queda , fem duvida lhe

pezos mayores em feus braços, dobrou a força , e a paciência.

ç hombros , trabalho
, que ad- O tempo, que lhe fobejava

mirou, e confundio as Religio- das occupaçoens quotidianas,
fas, quando deipois de fuamor- era inteiro para Deos, já affif-

te fe íoube a impoílibilidade
,

tindo no Coro diante do San-

quc tinha para o fazer. Foy o tiííímo, já vilitando Altares, já
cafo ,

que envejoío o inimigo diante da Senhora do Rofario,
commum do grande fruto , com rezando-o de joelhos, devoção
que a Serva de Deos entrava

,

de todos os dias. Sabia
,
que

e fahia do Coro , lhe armou hu- lhe prohibiaõ os jejuns de paõ,

ma noite hum tropeço em huns e agua ; e do que fe dava na
ceiroens

,
que eftavaõ nellcjpor Communidade, comia tao pou-

tal modo, que fó podia fer íeu co, que ainda lhe ficava ojc-
o artificio. Entrou Sor Maria, jum mais eftreito. Em Seitas,

e preza no laço , deu huma tal Sabbados , e dias de Commu-
queda, qué o menos foy pizar- nhao, nada admittia no fuften-

felhe o rofto
, porque fe lhe to

,
que podeífe fervir de gof-

deíconjuntaraó os oífos de for- to. Na Semana Santa pedia li-

te , que lhe veyo a ficar hum cença para naõ paíFar de humas
quadril fora de feu lugar hum hervas. Aílím era fua abftinen-

palmo ; fucceíTo , e lelaó , de cia, que fe admiravaó de como
que na(5 quiz dar noticia

,
por- íe fuftentava , e mais do calor

que pedia maons de cirurgia, com que fervia.

c o lugar em que era , menos A's enfermas o fazia com
compofiçaõ para a cura. tanto delvelo

,
que ao mais fra-

AíFim fepultou, e efcondeo co gemido já a tinhaô áfuaca-
as dores, e o eítado em que a beceira , largando qualquer ou-

deixara a queda ; e fó ao amor- tra importância. Fazia-lhes mi-

mos
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,

mos do que podia alcançar da pelo Natal
,

pedio ás Reli-

deipenfa por íua induliria ; e giofas, que a levaíTem á Caía
porque talvez as Preladas , a- do Prefepio , onde fe ajantaõ

chando a com o furto nas mãos, todas; e chegando-fe ao Meni-
a reprehendiaõ , e vendo que no, lhe cantou huma cantiga

ainda continuava, lho eílranha- com tal fuavidade, e deftreza
,

vaô , refpondeo huma vez: Ma- que as deixou admiradas, naô
dre, a mim levame a caridade^ e faltando alguma, queentendef-
por mais que me cajliguem ^ anof- fe, que como o Cifne , canta-

fa Regra nos enfma^ que o amor ra com mais doçura, porque fe

de Deàs ^ e do próximo a tudo fe fora defpedirda vida. Reco-
anteponha Iheofe logo á Enfermaria , onde

Com cfte èftylo , e rigor de quaíi hum anno lhe permittio o
vida paíFou nefta Cafa trinta e Ceo o purgatório de fuás do-

nove annos. Cinco antes de fua

morte
, perdeo de todo o fen-

tido de ouvir , e muita parte
do de ver ; aflím ficou efcufa

ao trabalho , mandando-a as Pre-
kdas. recolher na cella ; mas
porque naõ tiveíFe nunca def-

res ; e agradecendo com humil-

dade o cuidado das Enfermei-

ras , e a aíEftencia das Religio-

fas, coftumava dizer: Deos lha

/'^^w^, accrefcentando com con-

fiança , e fingeleza : E eu me
lembrarey

,
quando me vir no Ceo.

canÇo
, que era o que pedia a Com efta paz , e focego de eí-

feu Efpoío , aos trabalhos fuc- pirito ( por mais que as dores

cederão tormentos. Incharaó-

Ibe as coílas , cubertas de vi-

vos , c levantados vergoens
,

que lhe tomavaó do pefcoífoaté

á cintura. Duas grandes cha-

combateífem o corpo ) tomou
o Viatico; e reftituindo-felhe o
fentido de ouvir , e attendendo
inteira , e focegada a Unçaõ,
e OiEcio da agonia ( em hum

gas
, que . lhe occupavaõ ambas Sabbado , dia para ella fermo-

as efpadoas. O coração com fo, 21. de Dezembro de 1647. )
dores taõ vehementes , como levantou os olhos ao Ceo, co-

fe lho eftiveraõ atraveífando com nio fe quizera ver o caminho
,

paíTadores. Aqui lhe faltava o que levava fua alma, e em hu-

fofrimento, gritando muitas ve- ma imperceptivel refpiraçaó a-

zes por Jéfus crucificado ; laf- cabou a vida.

timava-fe ao principio quem a

ouvia , defpois parecco tontice

da idade
,
porque queria leu Ef-

pofo
, que nem a commiferaçao

lhe íerviíTe de alivio. Manda*
vaô-na callar , rcfpondia fofri-

da:,-£« ^ie emendarey ,
perdoem-

me pelo amor de Deos.

Dcralhe o Ceo huma excel-

lente voz ^ que fendo Conver-
fa, a mandavaõ cantar no Co-
ro com as mais Religioías del-

le. Agora a idade , e os acha- havendo ainda neíta , capacida-
uís acinhàó emmudecida. Era de para fe aproveitar do enfino,

ou

CAPITULO xxiir

Da Madre Soror Catharina da

Encarnação.

POderamos dizer , que a boa
inclinação dos filhos naí-

cia fó do bom exemplo, e enfi-

no dos pays , fe naõ viramos
alguns daquelles com exercícios

mayores
,

que fua idade, na6
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no, ou fe convencer com o ex- concertado eítylo de fua vida.

emplo. AíTim nos obriga a no- Occupado em oração , e parti-

vidade a levantar o diícurfo a culares devoçoens o mais do

mais foberano principio , con- tempo ; no que lhe reftava , íe

templando os defvelos da Pro- applicava a obras de baftidor,

vidência nos efcolhidos para ven- para que tinha grande génio

,

turofos empregos delia. Com
efta advertência vemos agora a

Madre Sor Catharina ( huma
das quatro irmãas , filhas dos

Condes de Bailo , e entre as

quatro , a mais velha ) já nos

primeiros annos com occupaço-

ens taõ pouco delles
,
que nao

bailando a tanto o enlino, que

fempre tem peíToas de feme-

Ihantes qualidades ( e muito

ou fatisfazendo o mayor , com
que a achava a liçaô dos livros

,

entertendo-a honeftamente a da

hiíloria.

Mas queria o Ceo adiantai-

la em caminho de mais impor-

tância , e accommodando-fe fua-

vemente a feus annos , lhe hia

abrindo mais os olhos ^ enten-

dendo
,
que devia trocar aquel-

la leitura , que fó divertia ,

mais de huns pays taó piedo- pela que feguramente aprovei-

fos , como os Condes ) forço- tava : aífim fe deu á de livros

famente havemos de levantar o fagrados, experimentando tanta

conhecimento aos fegredos do melhora em fua coníciencia ,

Ceo , entendendo
,
que já Sor que levantado o feu conheci-

Catharina procedia como acon- mento fobre tudo da terra , olha-

felhada delle, voltando as cof- va já para efle tudo, conhecido
tas á boa cara

,
que lhe moílra- por nada. Seguiofe ao defen-

va o Mundo com fuás grande- gano o defprezo , ao deíprezo

zas, e efperanças de aventajal- a reíoluçaó de naô admittillo,

las. e fazendo voto de caílidade
,

Aílim era a fua aíliftencia no começou a difpor embaraços tao
Oratório, onde paflava a mayor forçofos , como fe fe acautelara

parte do dia. Continuava com até contra a poífivel inconllan-

fuavidade de efpirito a oraçaó , cia de feus defejos. Ficou logo
fendo o primeiro eíFeito delia á fua induftria o trocar o Pala-

o abrazarfe em anciãs de buí^ cio em recoleta , refolvendo-fe

car o deferto da Claufura , a á vida da Religiofa mais refor-

que feu Efpofo a chamava
, pa- mada. Por via de feus Confef-

ra fallar a feu coração, íemque fores alcançou cilicios , e mais
os eílrondos da terra lhe efper- inftrumentos de mortificarfe.

diçaffem huma palavra : mas Deftinou o melhor, que fe lhe

naó goítavaô os Condes feus punha no prato , a hum pobre
;

pays da pratica de recolherfe, e defvelada caritativa , no que
com os olhos nas importâncias podiaó alcançar fuás poífes

,

de fua Cafa
,
que talvez fe po- naô quiz mais herança de fua

diaô eílribar nos parentefcos , Cafa , que a de íeu avô , o Con-
que traz comíigo hum defpofo- de D. Fernando , e de feu tio

rio. Eíla era fua pena , mas na- o Arcebifpo D. Miguel de Caf-
da lhe defenganava as efperan- tro , na aíliftencia , e defvelo
ças de triunfar do que lha mo- com os defamparados , e defva-
tivava , continuando aquelle lidos. Primeiro pareceo que os

Part. IV. Xxx her-
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,

herdara ; viofe logo
,
que os çao ( edifício

,
que cada hora

excedia. hia avultando fobre o voto de
: Efta era fua vida , mas de f- caftidade, que tinha feito ) de

afocegada
, por paffaríe á mais que fora de huma mortalha de

eftreita ; efperava-o allim refo- burel, c huma fepultura viva,

luta, dando-fe os parabéns do naó admittiria coula
,
que lhe

Toto
5
que fizera

,
privilegio

,
oíFereceíTe a terra

,
que já o Se-

que o Ceo lhe havia de fazer nhor lhe dava forças para en-

bom
,
quando poderofa a vio- trar na venturofa eícravidaõ das

lencia lho quizeíTe derogar
,

que com o timbre de fuás íèr-

ou delconhecer. Nada Iheoccu- vas, augmentaó a felicidade de
pava com mais defafocego o fen- fuás efpoías

,
que íó efta ventu-

tido
,
que o caminho de paíTar ra lhe defafocegava a efperan-

a mayor cativeiro ; mas a fo- ça ; e que efta fó lhe faltaria

geiçaõ , e amor
,

que tinha a

íeus pays , lhe tapava a boca

,

para que a refoluçaõ , e o fen-

timento naó fahilFem a publico
;

com a vida , aquella nem com
a morte.

Mas nada baftava com os

pays , agora rebeldes com o re-

filencio, de que parece fe dei- ceyo , de que no rigor daquella

agradou Deos, porque a come- vida lhe repetiífem os achaques,

çaraó a perfeguir doenças pro- Naõ defmayou Dona Cathari-

longadas , com taó difficil re- na, antes com valor, e refolu-

medio, como ás que felheigno- çaó aconfelhados de quem lhos

rava o principio. dava , decretou comfigo exerci-

Aífim vivco martyr alguns tar em fua própria Gafa, o que
annos ; contava já vinte e qua- lhe embaraçavaó na de Deos

,

tro. Olhava para o incerto da como quem entendia
,
que o

vida, via o pouco
,
que (ainda achar a Deos , naõ tinha mais

a conjefluras humanas ) Ihereí-

tava delia ; entrava em penfa-

mentos , de que os achaques

eraõ golpes , com que o Eípo-

ío lhe batia á porta, para que
acabaífe de levantarfe do leito

induftria
,
que a de faber buf-

callo y e que alli aíliftia , onde
lhe íabiaõ fazer aíííftcncia. Cor-

tou os cabellos ; deulhe o orna-

to ( como áquella Feniz
,
que

defeja o Sábio ) a laa e o li-

de fua fufpenfao , rompendo por nho; efte huma toalha, aquella

refpeitos de pays , e parentes

,

huma túnica ; e recolhendo-fe

olFerecida a injurias , a molef- em huma caíinha junto ao Ora-

rias, a feridas , fó por le ver tório, achou no meyo dos fauf-

em feus braços naquelle eftado

,

tos de fua Gafa a hofpedagem

e por aquelle eftylo , em que da Paleftina , naõ menos que a

folie indiíToluvel o laço. Refol- Penitente de Bethulia.

veoíe em propollo aflím a feus Dormia poucas horas, efem-

pays, e o mefmo foy tomar efta pre veftida. Madrugava a to-

reíoluçaõ ,
que largarem-na os mar huma rigorofa diíciplina

;

achaques. Naõ o defconheceo feguiafe larga oração
; palTava

Dona Gatharina , e agradecida a rezar as Matinas , e Prima do
á Gelefte induftria de fe ver Officio Divino. As mais Horas
caftigada ., e favorecida , defco- delle nas que o coftuma fazer a

brio aos pays fua firme refolu- Igreja. A efta regra ajuntava

todos
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t odos os dias o Officio de NoP tio de forte ,
que em quanto

fa Senhora, o pequeno do Ef- viveo, o exercitou,

piri to Santo, os Píalmos Peni- Nove annos contava já neí^

tenciaes , os Graduaes , o Oífi- ta afpereza de vida , inflexivel

cio dos defuntos , Mifla todos aos rogos , e confelhos com que

os dias , e frequência dos Sacra- os parentes a queriao defviar

mentos. Se lhe reftava algum delia , ou reduzilla ( apagando-

tempo , cozia , e bordava as ai- lhe os deíejos da Claufura ) a

fayas fagradas
, que mandava a menos afpereza ; mas enfraque*

Conventos , e Igrejas pobres
,

ceo primeiro
,
que a fua conítan-

para adorno de Imagens, e Al- cia, aqucUa bataria ( como a

tares. Aílim ellava no Mundo teima dos pays ) dando-lhe li-

taõ alheya delle
,

que lhe naó cença para fe recolher , e ir

deverão nunca as fuás novida- acompanhar a fua tia neíta Ga-

des nem a diligencia de che- fa do Sacramento , levando com-

gar a huma janella , nem para íigo mais trez irmãas, como le

que o fizeíTe, valeo induftria ai- o Ceo lhe quizeífe pagar o mar-

guma. tyrio dos antigos embaraços na

Mas gemia feu coração ca- felicidade de fer ella a que os

tivo na terra alheya , lembra- facilitava ás outras , em que já
vaõ-lhe as delicias de Siaô, e os exterminara , como triunfa-

fufpirava o logro delias , fe quer dora , a fua conftancia. Allim

no caminho da Clauíura, que veftiraò todas a íufpirada mor-

he o que mais fe lhe aviíinha. talha Dominicana , no ultimo

Alfim inftava com feu Efpofo de Fevereiro de 1615-., e cfco-

com lagrimas , com a Rainha Ihendo Dona Catharina fabre-

dos Anjos com fupplicas, repe- nome, fe chamou Soror Gatha-

tindo-lhe de joelhos o feu Ro- rina da Encarnação,

lario todos os dias ; e continuan-

do com mais fervor , lhe fez vo-

to , de que chegando a verfe no
eftado de Religiofa , a fervi ria

com efpecial culto , determinan-

do logo as circunftancias delle

em jejuar as Vefperas de fuás

Feílas a paõ , eagua, porquin-

CAPITULO XXIV.

Continua-fe a vida da Madre
Sor Catharina^

c Omeçou efta Madre a ref*

pirar, como fe fe vira no

'

ze annos , exercitando-fe em ca- centro , lendo o íeu defcanço

,

da hum delles naquella virtude, nao o ter em coufa, que lhe na5
em que mais reíplandeceo no exercitaífe a paciência. Nada
Mundo , contemplada nos myf- havia já , que a adiantaífe na
terios de feu Rofario. Eíle vo- perfeição religiofa , mais que
to comprio inteira , e exadla- o fer agora preceito o que até

mente recolhida aos Clauftros aqui gofto. Só nas penitencias

fagrados ; e levada das fuavida- alargava a maô com mais liber-

des de eípirito ( com que a Se- dade
, porque aos exemplos ,

nhora lhe pagou a pontualida- que tinha de Gafa, e á vifta,

de) acabados os primeiros quin- fe convencia que naÓ tinha fei-

ze annos , renovou o voto por to nada. Apertoufe entre duas
outros quinze, e aílim o repe- Cruzes, que cubertas de agu-

Part. IV. Xxx ii dos

y



53 í^ Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos

,

dos bicos , huma lhe atormen- brir os braços
,
que fe lhe via6

tiva as coílas, outra os peitos, em chaga viva. Foy rara fua

Naó havia mortificação
,
que a paciência ; fem chegar a reme-

naó achaíTe com anciã, e anão dios, diífimulava muito os acha-

deixaíTe cóm lede. Era infacia- quês; aggravando felhe , fe lhe

vel a de chegarfe á fonte da vi- naó ouvia a minima queixa del-

da; divifava-felhe na alegria com les. Nem os mayores baftavao

que commungava. a divertirlhe o deívelo com que
Como era já crefcida, dif- cuidava no feu rebanho ; aílim

penfou a Prelada com ella nos concertado , aííím prompto a

dous annos, que coftumaó eílar todas as obrigaçoens da Gafa,
cm cafa de Noviças as Profeí- que bem luzia nas diícipulas a

fas
,
paífando a nella a Meftra applicaçaô daMeftra. Fazialhes

de humas , e outras
, porque praticas , cheas de efpirito , e

palTaíTe a ter exercicio o exem- doutrina ; encaminhava-as com
pio, que até alli eníína mudo. brandura, e em lugar de cafti-

AíEm paíTou a fua modeília, e go , com o exemplo á exa£la

a fua obfervancia de aprender obfervancia , repartindo-lhe me-
a eníinar, com o grande avan- ditaçoens para todas as horas

ço de quem já enlinava apren- do dia ; ainda hoje fe obfervaõ,

dcndo. Era fua vivenda o Co- e fe obferva nellas o bem
, que

ro, ou acella ; e averiguou-fe repartia o tempo , aonde che-

que fora do tempo do Officio gava feu efpirito.

Divino , e particulares devo- Levou-a a obediência ao lu-

çoens , tinha de oração todos gar de Prelada ; as prendas a

os dias oito horas , ou cm pé faziaó única para o cargo, efó
abertos os braços , ou de joe- o nome a diferençava nelle , e

lhos. Nao deixariao de fer extra- afpereza com que reprehendia

ordinárias as coníòlaçoens
, que o mais leve defcuido na obfer-

a confcrvavaó naquelle Celef- vancia de Gonftituiçoens , Re-
te commercio; mas eíles fao os gra , e Eftatutos da Cafa. Mas
thefouros, que efconde a cau- nem toda efta inteireza lhe mal-

tela no caminho do Mundo ; fó quiftava a íuavidadc , e brandu-

á noticia defte os furtou o feu ra com que fe fazia amada tan-

íílencio. to , como obedecida
,

porque

De Matinas ficava no Coro levada do íeu génio, como dou-

até ás cinco da manhaa , toman- trinada de grande Meílre ,
que-

do o breve defcanço
, que íe ria antes as fogeiçoens do gof-

permittia até hora de Prima, to, que do medo. Agora luzia

Daqui lhe nafcia huma grande mais nella a caridade , aílíítin-

tcntaçaó defono, que a afligia; do defvelada ás enfermas, e ta6

mas huma tal conftancia
, que deívelada, e a taes horas, que

ou fe defpertava ao rigor da antes pareciaõ as fuás diligen-

difciplina, ou pingando os bra- cias pontualidades de Enfermei-

ços ^com a fervente cera de hu- ra
, que compaixoens de Prela-

ma vela. Soubefe defta rigoro- da. Sendo a doença perigofa,

fa induftria
,

porque hindo á era a primeira, que defengana-

cofinha a ajuda voluntária, ao va a enferma, animando-a com

ferviço delia era forçofo defco- palavras cheas de viva efperan-

,.0-!. ça

\
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ça de melhor vida, e applican- mento. Parece que o teve tam-

do por ella piedofos exercícios, bem de fua morte
,
porque re*

em que entaó mais fe aíFervo- colhendo-fe á Enfermaria ao pre-

ceito da Prelada ( aíSm queria yrava.

Porque lhe nao efqueceíTem imitadora de leu Efpofo, abra-

os em que empregava todo o çar a morte obedecendo ) e dan-

tempo , tinha rodeada a peque- do-lhe a Communhaó paíTados

na cella com avifos para a me- quatro dias , ao perguntar-lhe

moria , e eílimulos para a ob- huma Religiofa
,
quando com-

fervancia
,
perguntando- fe a íi, mungaria outra vez ? Reípon-

para que viera para os fantoS deo com focego : Jd agora ef-

Glauftros , lembrando-fe o que perarey pelo Santo Viatico,

devia a Deos em a trazer a el- Pedio logo
,
que alli fe nao

les ; o que efperava defpois falIaíFe em outra coufa mais que

defta caduca, e miferavel vida; em Deos , e que por caridade

que a única importância devia lhe continuaífem a íiçaó das pie-

fer aflegurar a eterna ; e que o doías meditaçoens de Fr.. Luiz
perfeverar no eftado ,

que ti- Granada. Começou a medir o
nha , devia fer o único empre- tempo , e a occupallo em peni-

go de fua conftancia. Com a tentes , e abrazadas jaculato-

mais inflexivel nefte género de rias
,
que a miúdo repetia a hum

vida , contava já trinta e dous devoto Crucifixo
, que tinha á

annos ,
quando quiz o Senhor cabeceira. A força do mal , e

pagarlhe os empregos delia com as poucas
, que lhe deixarão as

o regalo de huma doença. Foy penitencias , naõ lhe permittiao

huma febre lenta, como a que continuar aquelle defafogo de
fe lhe permittia para exame da feu efpirito ; e aconfelhando-lhe

paciência ; e duroulhe quinze huma Religiofa
, que fizeíTe por

mezes , como fe fe lhe pagarão tomar algum defcanço , refpon-

neíte martyrio os quinze annos deo ( chea de alvoroços ) que
daquelle leu íingular voto. na6 era já tempo de dormir,

Naó o duvidava efta Ma- mas de vigiar , até que o Se-

dre, como delira no idioma do nhor foíTe fervido de bater ás

Ceo, onde fó valem o mefmo, portas de fua alma.

que mimos os que a terra cha- Pedio hum livro de inltruc-

ma trabalhos. De pé tomou conf- çoens para bem morrer; porei-

tantemente efte achaque , fegu- le fe difpoz ; fez a proteftaçao

randologo, que feria o ultimo, da Fé , e fe confeífou geral-

Começou de difpor fua alma mente ; e por mais que os Me-
como aconfelhada defte conhe- dicos aífentavaó em que fe na6
cimento; tao fegura nelle, que avifinhava tanto o ultimo pe-

bem fe entendia que fe lhe nao

communicara da terra , onde
efte era impoíllvel, e todos faó

falliveis. Mas aílim vivia a Ma-

rigo , ella , aconfelhada de mais
feguro Medico

,
pedio o Via-

tico, e a Unçaõ. Era fobre á

tarde, entrou o Vigário
,
que

dre SorCatharina ajuftada,que era o Venerável Padre Meftre
fem o minimo fobrefalto , naõ Fr, João de Vafconcellos , e ao
fez mais novidade

,
que a de ir vello entrar , reveftida de huma

continuando com efte conheci- fubica alegria , difle para elle:

Pa-

y
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Padre : Flores appanierunt in ter- fempre he lucro. Era Veípera
ra no/ira. E reconciliando-fe

,
da Viíitaçao ,

pedio a algumas
chamou as Religioías , e com que a ajudaíTem a rezar Mati-
palavras cheas de amor, e hu- nas ; diíTeraõ-lhe que as diffe-

míldade , lhes pedio perdaô do riíTe para o dia , e refpondeo

mao exemplo , que lhes dera

,

que no dia haveria trabalho ,

e faltas em que cahira , aíEm que lhe tiraria o tempo. Re-
fubdita , como Prelada. TTomou zou , e ao dia pela manhãa as

o Via tico , e ao tomar a Un- Horas ; e por mais que lhe a-

çaó, chamando para junto a li confelhavaó que defpois baíta-

huma Religiofa, foy repetindo va, repetia que hum fucceíTo

com ella os Pfalmos Peniten- lhe podia embaraçar eíTe goílo.

ciaes 5 e refpondendo a tudo PaíTado meyo dia, quiz re-

com hum tal lecego , como fe 5sar Vefperas, advertindo que
antes affiítira, que o recebera, defpois nao poderia. Embara-
Pedio logo ao Prelado

, que pof- çoulho a Prelada , vendo-a def-

tas em ordem as Religioías
,

falecida , e mandou-lhe que
cantaíTem hum Te Deum lauda- naõ rezaííe por obediência ; ref-

mus , dando da fua parte gra- pondeo humilde : Que primeiro

ças a Deos , de a deixar rece- que tudo ejiava ejla, Deípedioíe
ber os Sacramentos como filha logo das Religiofas , e foyas

da Igreja , inteiros os fentidos, abraçando. Chegou huma das

e o juizo. Aífim ficou taô fo- mais antigas , e pedindo-lhe

cegada , e alegre, como fe o
que lhe reftava , nao foíTe a

morte.

Ghoravaô as Religiofas , co-

que lhe lançaífe huma bençaô ,

que a deixaria com eíTa confo-

laçaó , refpondeo com encolhi-

mento : Qiie antes lha pedia , e

mo as que perdiaó nella May, que a encomendajfe a Deos
^
pois

Meílra , e Prelada ; e ella mof- a via em hora , em que tanto o

trando
,
que fe laftimava de fua necejjltava. Era entaõ Prioreza

pena , lhes repetia : Que nao huma irmaa fua , e chegando
era razaõ que fojfe tanto o fen- eíla a abraçalla

,
pedindo-lhe

timento , accrefcentando logo com lagrimas
, que quando le

com os olhos no Ceo : Non re^ viíTe diante de Deos , fe lem-

cufo laborem , fiat voluntas tua, brafle de encomendarlhe aquel-

Como fe diíFera : Naõ me efcufo la Cafa , lhe refpondeo cnterne-

a ejla agonia
; faça-fe a vojfa von- cida : Minha Prioreza , ijfo me

tade. Naõ admittia alivio huma ha de dizer} E podermehey euef-

Religiofa
, que mais obrigada quecer de coufa

,
que efld d fua

fua , fe lhe naô apartava da ca- conta } Mas fufpendendo-fe hum
beceira. Voltoufe a ella a Ma- pouco , como arrependida do
dre Sor Catharina , e diíFelhe que diílera, accrefcentou : Mas
com fegu rança , e com brandu- que poJJTo eu

, fendo huma taÕ

ra : Nao fintais com tanto excef grave peccadora^ que perece^ que

fo o que he para mim de tanto as engano com minhas hypocrifias}

ganho: Mihi vivere Chrijlus eft^ Pedio que lhe rezalFem a

^ movi lucrum. Vinha a dizer Paixão de S. Joaô ; compungio-

com o Apoftolo
,
que com Chrif- íe , e enterneceo-fe com cila.

to , ou o viver , ou o morrer

,

Advertio logo
,
que cham,aírem

os

\
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os Padres ,
que era tempo , e morte. Naô mereceo fua vida

perguntando-lhe o Vigário fe menos mimo a feuEfpofo, nem

fentu alguma coufa , relpondeo: o conhecimento delia menos cre-

Que nada mais ,
qtie as anciãs da dito em íuppor efte mimo. En-

rnorte ; e foy continuando com grandecido leja o Senhor, ta6

os Religiofos o Officio da ago- jutto, queaflim apreíTa prémios;

nia , acabando-o com algumas taó piedofo, que aílim ajuda a

jaculatórias á Imagem de hum merecellos

!

Crucifixo ; com que igualmen-

te admirava , e enternecia. Fai- CAPITULO xxy.
toulhe juntamente a voz , e o

efpirito , entregando-o nasmáos T>a Madre Sor Joanna Bantifta ^

deDeos. AíEm íe entendeopie- das primeiras
^
que deraÕ prin-

dofamente , ajudando a confir- cipio a ejla recoleta ; e de SoY

mallo a compoftura , e alegria Francifca da Madre de Deos ^

do femblante , em que deíco- Converfa,

nheceo as fombras da morte
,

como o tettemunho do Venera- ^^ Primeiro efpirito, com que

vel Padre Meftre Fr. Joaõ de \^^ começou a viver , ou o

Vafconcellos
,

que voltando-fe eípiritofo' coração , que come-
ás Religiofas , diíTe

, que lhe çou a animar o penitente corpo
naô ouvira culpa mortal nacon- da obfervancia nefta Cafa , foy

filíaó de toda a vida , e que fe a Madre Sor Joanna Bautifta

,

achava admirado , e confundido com fuás irmaas , as Madres Sor

de ver o que havia naquella
.
Maria da Refurreiçaõ (que com

bemdita alma. Faleceo eftaMa- bom nome faleceo nos primei-

dre em dia da Vilitaçaô de 1648. ros annos de ProfeíTa ), e Sor

dia, que parece tinha vaticina^ Filippa de Jefus, de que atraz

do, quando refpondendo ás Re- fica cQticiá. Tomara a Madre
ligiofas ( que naó confentiaõ Sor Joanna o habito em Santa

queásVefperas rezaífe Matinas) Catharina de Évora. Poucos
diíTe

,
que aflim o devia fazer, annos de idade , muitos efme-

porque ao dia feguinte eílaria ros de virtude , faó rayos do
embaraçada ; e bem podia ter Sol vigorofos , que com o au-

revelaçaó da hora, que feria a gmento do dia criao brios, pa-

ultima, quando parece
, que .a ra romper nublados. Por mais

teve de que o era a doença. que os diílinjule a molcftia , os

Moílrou-o com tanta íegu- negue a induftria , e os calle a

rança
,

que no dia , em que íe fuigelcza , fahem á praça , fa-

lhe aggravou a febre, e fe lhe zendo grito do mefmo filencio,

abrio huma aguda pontada ( era levados em hombros da venera-

o do Bautifta ) diíTe ao appli- çao, e do aflbmbro. "3

carem , e difporem os Médicos Affim fuccedeo ( e aílím ti-

mefinhas , e minorativos
,
que nha fuccedido a fua irmaa , a

ella aceitava o que íe lhe orde- Madre Sor Filippa ) ao raro

nafle, porque proteftava morrer exempla , com que de quinze

obediente , nao porque enten- annos começou a Madre Soe
deíTe , que houveíTe remédio

, Joanna a fer efpelho dos efpt-

que já a tiralle das maons da ritos mais adiantados
j
que voa-

vao

/
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vao para Deos no Ceo recole-

to de Santa Catharina. Cuftou
pouco aos piedofos Condes de
Vimiofo o encontrarem efta no-

ticia , antes lhes entrou pela

humildade confundia as fubdi-

tas, a fua obediência aos Pre-

lados lhas doutrinava obedien-

tes. No lilencio era Oráculo
mudo ; na oração devoto , na

porta dentro a aliviarlhe o cui- paciência fofrido; naô havendo
dado de começarem a povoar acçaô penitente , ou religiofa,

efta Gafa , levantada com zelo , com que naó confirmaíTe as per-

continuada com gofto, e agora feitas, adiantaíTe as vagarofas,

perfeita com defcanço , achan- e confundiíTe as defcuidadas.

do na Madre Sor Joanna , e em Aífim podemos dizer , que ao

lua irmãa a Madre Sor Filippa grande efpirito defta Madre de-

duas columnas , com que come- ve efta Caía os que nella fuí^

çaíFe a crefcer o edifício efpiri- tentarão , e ainda hoje conti-

tual , como alma do que já avul- nuaô , ou adiantaô a vida da re-

tava emparedes, e archite£tu- forma, para exemplar dos que
ra. Aílim paíTou a Madre Sor a bufcaõ , e reprehenfaó dos

Joanna para efta Cafa da de San- que a relaxaõ.

ta Catharina , com o cargo de Quatro annos foy efta Ma-
Fundadora , tendo de idade trin- dre Prioreza , com grande con-

ta annos , taõ adiantados em folaçaô dasReligiofas, tirando-

prudencia , e doutrina religio- lhe os achaques o teremna mais

ia
, que fó podiaô ter huma fal- vezes. AíEm era amada , e efti-

ta
, que era a que ella fentia na mada todas ; aílím as amava , e

faude
,
perfeguida de achaques, eftimava a ellas ; deulhe o Ceo

pelo ter fido naquelles primei- todos os génios de cativar ; com
ros tempos de rigores

,
que con- o exemplo as obrigava como fub-

tinuados , e paífados a coftume, ditas , com a brandura como fi-

contentavaô a natureza , com lhas , com a commiíeraçao co-

mo companheiras. Antes pare-

ceo mãy da pobreza , que Pre-

lada de pobres. Era-o muito a

Cafa ; mas nem iflb lhe fazia

lhe ter feito companhia.

Deixou faudofa , e magoa-
da toda a daquella Caía ; mas
valia mais com ella a negaça

de mayor eftreiteza , como era encolher as maons
,
que liberal-

a que fe havia de ufar nefta. mente eftendia aos neceílitados,

Aífim veftio goftofa, maisgrof- repartindo com elles do pouco

feira , mais eftreita gala em que havia , com tanta largue-

hum habito de grizè , defpin- za
,
que íe queixava a Procura-

do-o menos efquivo na eftame- deira, temendo que no Moftei-

nha. Mais tapado véo lhe co- ro íe fentifíe a falta. Foy couía

Í3rio os olhos , mais rigorofa experimentada , e muitas vezes

Claufura a eícondeo aos do repetida defta mefma Religio-

Mundo, e ficou no feu centro, fa
( peíToa digna de credito )

Alli começou fua vida a fer hu- que naó fendo o trigo, e tal-

ma regra animada ,
para que vez os legumes , baftantes a che-

olhavaó , e a que fe compunhaõ, gar ao cabo do anno , reparti-

como a efpelho criftalino , aquel- dos pela boa Prelada entre os

las ditofas almas
,
que entravaô pobres os mais dos dias da fe-

ás vodas do Cordeiro. A fua mana> nao fó venciaô o anno,
fobeja-okf

\
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fobcjàvaõ para o outro. Era a mittida em caftigo das em que

Madre Sor Joanna pratica nos. fe engolfava o noíTo dcfcuido,

commercios daeímola, conhe- e o noíTo defatino. Efcutouefta

cia os avanços delia pela Ari- Madre a lamentável noticia , fe-

thmetica do Ceo, que elle naó guio-felhe a ella huma taó ve-»

laberia menos multiplicar, que hemente dor
,
que banhada em

ella repartir. lagrimas , e proftrada diante do
Era rara a reíignaçao , com Sacrário

,
pedia com vivas an-

que continuamente fe punha nas cias do coração ao Senhor
, que

maons de Deos ; daqui lhe naf- venerava nelle
, que fe vingaíTe

cia hum como efquecimento da nella íua ira, que em fua vida

natureza. Aílim efcutou conf- defpicaíTe aquella oíFenfa. Aífiui

tante a morte de feus irmaons; chorou , affim pedio huma vez

,

affim na de fua irmãa a Madre e outra , também efcutada do
Sor Filippa aíliítia com os olhos Ceo

,
que o naó duvidarão as

enxutos á fua cabeceira. Re- Religioías no que agora viao,

ceou a Prelada naó rompeíFe e no que defpois experimenta-

em algum accidente aquella dif- raõ.

íimulaçaô de fentida; mandou- Qiieixofa , e nunca bem con-

Ihe
,

qite fe retiraífe
;
paíFou ao valecida

,
paífava já então a Ma-

Coro a rezar o Officio Divino dre Sor Joanna ; riias daquelle

( os annos , e os achaques a nao dia em diante affim a apertarão
deixayaô já acompanhar nelle a novas queixas , taó eftranhas ,

Communidade ). Efpirou a ir- e rigorofas, que como a golpes

mãa; chegou huma Religiofaa da maó Divina
,
parecia mila-

dizerlho. Continuou rezando, gre a reíiftencia. Nefte rigoro-

c logo levantando os olhos , e fo tormento fuftentou largos an-

maons ao Sacrário, e dizendo: nos a vida, proftrada já no ca-

Bemdito feja Deos , voltou á Re- bo delles em huma cama , atte-

ligiofa : Madre
^
perdoeme , naÕ nuada , e confumida , reduzida

lhe refponder logo
,
que ejlava aca~ ao retrato da paciência , antes

hando. huma Hora da reza, Affim efqueleto animado
,
que viveU"

foy feguindo até a acabar, fem te desfalecido. Bem entendia,

que a precifador do fangueva- que aquelle era o defpacho da
leíTe a turbarlhe aquelle fanto fua fupplica, premio da fuaan-

focego, com que fe eftavacom- cia , e mayor mimo daquelle

merccando com o Ceo. Senhor
,
que deu a hum Paulo,

Naó fuccedia affim quando a hum Francifco , a hum Do-
a pena , ou a magoa era nafci- mincros , e a huma Catharina

da de feu grande zelo ; affim

fentia no mais intimo dalma

qualquer olFenfa
,
que a Deos

jfe fazia
,
que fó aqui rompia a

fua impaciência. Lamentou eftc

Povo de Lisboa ( corria o anno
de 1630. ) o execrando defaca-

to , com que na Freguezia de

chagas por inextimaveis pren-

das. Bem fabia
,

que aquelle

era o eftado, em que o feu fo-

frimento lhe fervia de defag-

gravo
,
podendo dizer com Da-

vid : Zelus Domus tu£ come-

dit me , cb" opprobria exprobrati- ^^^^ ^^'

tium tíbi , cccidertmt fuper me.

Santa Engracia íc roubou o San- Como fe diíTera: Senhor o zelo

tiffimo Sacramento 3 culpa per- de vojfa Cafa me confumio ; e a
Part. IV. Yyy afron-
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afronta , e àefacato , que vos fize-

raÕ blasfemos , e facrilegos , cahio

fohre mim.

Aílim parece que foy , aíliin

o pedira Sor Joanna , aílím íe

via naquella cama confumida
,

aílím a anciãs de feu zelo , fe

rediizio ao eftado da Vnayor mi- fos
,
propondo ao Ceo aquelles

feria , tomando de íi o defag- defejos , que elle talvez dilata

gravo daquella oíFenía. Nada farisfeita, ou para os examinar
a affligia mais naquelle eftado , legítimos , ou para os adiantar

que a continua anciã de purifi- fervorofos. Criara-fe em Cafa

breza honrada , naõ teria me-
nos que a virtude por Meftra.

Sahio taó boa difcipuia, que já
de poucos annos ejftendia os

olhos ao caminho da Glaufura ,

com a magoa, de que as pou-

cas poíTes lhe prendeíTem os paf-

car fua alma, fendo tanta aíin

geleza , e candidez defta ( com
o privilegio de claro, e agudo
entendimento ) que aíErmava

feu ConfeíFor
,
que nunca lhe

achara culpa mortal. Foy aflim

taõ fuave lua morte
, que nella

fe efteve vendo fua vida. Che-
gada aos últimos delia, rece-

beo os Sacramentos conforme
,

conftante, e alegre; e em hum

de D. Diniz de Lancaftro , af-

íiftia a Dona Ifabel Henriques;

fua mulher ; feriaÕ feus pays

da obrigação da mefma, bufca-

raõlhe efte honrado refugio
,

entre a magoa de a naó pode-

rem recolher a melhor Palácio.

Mas Sor Francifca ,
que nao

perdia hora de fe aparelhar pa-

ra elle, fò com os olhos noin-

terelFe de viver mais- pobre , fe-

Sabbado , 25-, de Abril de 648. guia hum tal género de vida

deixou as Religiofas faudofas

de fua companhia , e paífou a

lograr a dos Anjos. Aílim pa-

rece, que o merecera na vida;

aílím o parecia no eftylo com
que a acabava. /v

Singular progenitora dá viiv

como fe no meyo do trafego

da Cafa , achaíFe o focego da
mais apertada recoleta.

A oraçaô induftriada da li-

çaótde livros devotos; recolhi-

n^ento , mortificação
,
jejum qua-

íi continuo ; de pao , e agua hu-

tude a pobreza ,
quando aífifti- ma Qiiarefma inteira. Nas on-

da da honra. Quando efta fabc trás dous dias nafemana, como
aconfelhar fofrimento aos defam- nas Vigílias dos Santos, de que
paros , fahe a pobreza grande era mais devota. Com efte ef-

meftra da vida. Arrifcado tro- tylo de vida chegou a conti-

peço he a miíeria , e a penúria, nuar vinte e dous annos de ida-

enfinada dos apertos a alargar de, merecendo fem duvida por
a maõ ao remédio delles , fem elle o venturofo defpacho da-

reparo de que, fendo illicitos, quella íua continua anciã, re-

levaõ mdevidamente nome de colhendo-fe nefta Cafa por Ir-

remédios. Eftupendo efpeftacu- mãa Converfa , naó fe eftenden-

lo para a natureza , ver triunfar do a mayor dote a diligencia

a honra da miferia ! Naõ levan- dos pays
,
que a defejavaõ Frei-

ra menos trofeo
,
que a virtu- ra do Coro. Efta foy a brecha,

de. Agora veremos efte em Sor que o demónio efpreitou, para

Francifca da Madre de Deos. aíFaltar a refoluçaõ de Sor Fran-

Nafceo de pays pobres , mas cifca
, que entrando com os al-

honrados ; e filha de huma po- voroços de quem fe via de pof-

fe
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fe do que já julgara impoílível, inftante , em que íe nao ache

parece que começava a dar lii- huma. He grande nefte parti-

gar, fenaô ao arrependimento, cular a vigilância dos Prelados,

ao deíagrado do eftado de Con- afpera a reprehenfaò nos mais

veria. leves defcuidos. Sagradas , e

Figurava-felhe, quecom me- verdadeiras Veftaes faó as Re-
nos trabalho poderia aílíftir ao ligiofas daquelle fogo

,
que vio,

do Coro ; ou propunha-lhe o e venerou Ifaias íobre o Altar, ifaias^,

demónio como menos decente que vê o venturoío Povo Ghrif-

taó , diílímulado em apparente

neve, Mongibello do amor Di-

vino, foy verdadeiramente fem-

piterno, nunca extindlo. Erao
tencias, induftria com que pai- as Veftaes aquellas caítas Reli-

fou a gozar de taõ inteira vi- giofas
, que com os naturaes

(^oria
, que oíFerecendo-lhe Do- dotes de nobreza , e fermofura

na Hkbel Henriques o dote in- fundou fuperfticiofo Numa Pom- PlutarcK,

teiro para Freira do Goro, ella pilio, como quer Plutarco, ou «"^""^a.

o naó aceitou; antes com fa- Eneas, conforme Jufto Lipílo. Lipf,us

grada ambição começou a te- Guardavaó em fuccellívas vigi- de Vefi

mer , e a recear , nao perten- lias o fagrado fogo. Apagado , ta , &
deíTe o Geo tirarlhe aquelle ef- era horrorofo vaticínio. Aílím
tado , em caftigo da efquivança fe feguiaó fataes ruinas áquelle

com que o abraçara primeiro, defcuido , e ás Veftaes ( pela
Mas naó queria Deos

, que lhe maó do Summo Sacerdote ) in-

duraíTe o gofto de continuar jurioíb caftigo. Efcufaó-fe ain-

nelle com tantas forças, como da os mais leves nos defvelos

aquelle trabalho. Foraô proíia-

dos os aíFaltos ; mas mayor a

conftancia de Sor Francifca , for-

talecendo-a com afperas peni

ta ,

Veftalib.

defta Gafa , nas aíliftencias do
Divino fogo, porque o que ar*

de no peito das Virgens
,
que

o guardaò, ateaíe do mefmo a

deíejos
;
porque cortada das pe-

nitencias , antes que íe reco-

Iheffe , nao acharão as novas

reíiftencias na fua debilidade.

Gom a penfaò de achaquofa , e que eftaó aííiftindo.

doente, feguia o trabalho, pa- Gom efta devota occupaçao
ra que lhe faltavaó os hombros; ficava Sor Franciíca no Goro
até que naõ podendo fubftituir até Matinas; entaó chamava a

por elles o efpirito , a reduzio Gommunidade para ellas, e até

a obediência a occupaçao me-
nos penofa.

De dia ajudava na Sacriftia

com tanto gofto , como induf-

tria para todo o género de

ás trez fe fufpendia commum-
mente diante de todo o empre-
go de fua alma, a Senhora do
Rofario. Naõ gaftava menos
em rezallo ; tanta era a fuavi-

aceyo. De noite tomou por de- dade, que fentia na contempla-

voçaó as vigias do Santiífimo.

He efte hum emprego , antes
,

que de efpiritos reformados ,

de Serafins humanos. De dia,

e noite aíTiftem orando diante

çaõ delle ! Tal o vivo , e fer-

vorofo aíFedo , què a Senhora

accendia em feu devoto cora-

ção ! Mas naó lograva a fuavi-

dade daquellas Rofas fem a

do Sacrário as Religiofas ; hu- batalha de perfeguidores efpi-

rna íuccede a outra, fem haver nlios. Affligiaô-na efcrupnlos

,

Part. IV. Yyy ii fal^
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,

falteavaõ na duvidas de fua fal- mano. Efte o centro de Sor
vaçaò. Conhecia

,
que o pay da Francifca , as penitencias fem

enveja a tinha do focego de fua teftemunhos na terra , a contem-
alma. Recorria com as lagri- plaçaõ fem embaraços para o
mas nos olhos , o coração nas Ceo. Já fó delle parecia a fua

lagrimas , á fua Divina valedo- vida , entendendo as Religioías

,

ra. Inftavaô as agonias , naõ pa- mais deftras naquella
,
que a fa-

ravao as íupplicas. Repetiaas vorecia Deos com efpeciaes il-

huma vez
, queixando-fe defcon- luftraçoens. Aífim fe viaô mui-

folada , affligindo-fe chorofa ; tas vezes compridas , e experi-

naõ tirava os olhos chorofos da mentadas coutas
,
que muito de

Imagem da Senhora
; ( qual ef- antes íe lhe tinhaó ouvido pra-

ík foífe , naõ ficou noticia ) pa- ticar com fingeleza.

receolhe
, que lhe via na cabe- Efte reparo ( que os fuccef-

ça huma capella de frefcas ro- fos fizeraó precilo ) a poz em
ias , e ouvio

, que lhe dizia : grande reputação , e refpeito

,

Francifca , neflasfe haÕ de tornar a que ella fugia , e fe eíquiva-

todos teus trabalhos. Já os mais va, efcufando-fe em occafioens,

cuftofos Ihepareciaó fuavescom em que com algum fe via buf-

aquella promeífa. Já defejava cada, como valia do Ceo. Aílim

todos, como caminho de fever fe confundia a li mcíma com o
mimofa. AíIím o era tanto da conceito da mais Ínfima creatu-

Senhora
, que dizia com crivei ra ; daqui lhe nafciaó os extre-

fingeleza : Qiie nada lhe pedia
^

mos de timorata. Era-o tanto

^ue lhe naõ, concedejfe. Sempre na contemplação da ultima ho-

pedem os Juftos com a ventura ra da vida , aílím fe affligia , af-

de defpachados
;
porque como fim íe aíFuítava mcdrofa

, que
naô pedem pela fua , mas pela baftava para a fufpenderem , o
vontade de Deos , a mefma

,

fallaremlhe nella. Naô aílim

que os aconfelha , he a que os quando chegou , e fe vio na fua.

defpacha. Succedeolhe o que aos que ca-

A quem tam bem lhe hia com minhaõ de noite , a quem as ar-

a oraçaô , como a Sor Francif- vores ao longe aíFuftaô vultos,

ca , todo o tempo pareceria pou- ao perto deíenganaó troncos,

copara ver nella bem empre- Trocaraõ-fe os pavores em conf-

gado. Nem fempre era poífivel tancias , os fobrelaltos em fo-

a mental , a vocal íempre ; na cegos. O que ao longe a aíFuf-

bnca ardentes jaculatórias, co- tara morte, já ao perto a con-

mo fe andaífe convidando o co- vidava paíFagem. De longe , co-

rnçnõ a accendcrfe era fauda- mo he contingente , até aos Juf-

des io Ceo. Crefcem eftas no tos aíTufta a morte ; de perto
,

retiro, e folidaô
;
por lífo nao onde já a vem coroados da per-

havia pjra cila mais goftofos feverança , nada lhe achaõ de

dias ,
que os que nefta Gafa fe medonha. Qiiem naô trabalha-

iifaõ de deíerto. Aquelle filen- rá toda a vida para eftar fegu-

cio defafia as vozes do efpiri- ro onde todos tremem!

to ; he aquella folidaô interior Já naô fó naô fe aíFuftava

íbcego, aquelle retiro efqueci- Sor Franciíca, mas alegre efpe-

mento de todo o commercio hu- rava a morte j lo a entriltecia

com
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com dilataríe. Affim fallava nel- ficaçaó, e lucro efpiritual dos

la , naõ fó aíFouta , anres aílim Leitores , importantes fins , de

a fufpirava anciofa
,
que admi- que naô deve apartar os olhos

radas as Religiofas , lhe per- quem pega na penna para fe-

guntavaô
,
quem fizera aquella melhantes efcritos.

mudança. Tlf^^r^j- ( lhes refpon- Foy a Madre Soror Marian-

dia ) a minha Senhora ( enten- na de Jefus entre as quatro fi-

dia a do Roíario ) me deu ejie lhas afegunda, mas igual com
feguro nofangue de feu Filho ; eu as outras em começar defde o
mefma ouvi

,
que lhe dizia : F/- berço a pizar os apparatos , com

lho
^
quero

^
que Francifca fe Jal- que o Mundo coftuma encher ,

ve. e enganar os olhos , e os pen-

Sem poder menearfe na ca- famentos a quem , antes que osf

ma, padecia muito. Havia ai- difcurfos, lhe applicava os olhos,

guns annos
,
que a atormentava Levava-lhe fó eítes tudo o que

huma hydoprilia j agora a tinha era em defprezo, e defengano

ás portas da morte , fem fe lhe delle. Aflim lhe madrugou efte

elcutar huma queixa, antes de- com a primeira luz da razão,

monliraçoens de conforme , com que efcaíTamente de fete annos
que edificava. Recebeo os Sa- nada efçutava com mais gofto ,

cramentos cqm fingular gofto, que a ançia da Religiofa pobre^
inteiro juizo , e taó alhea de za, com que fe vivia na reco-
eícrupulos , e tribulaçoens de leta do Calvário de Évora ( af-

çíp iri to, como fe já Q tivera li- fiftiaõ entaõ os Gpndes feus
vre daquelle corpo , em que a pays nefta Cidade ) . Sufpirava,

atormentarão tanto. Chegou o e abrazava-fe em defejos de fe

dia da Magdalena, no anno de ver naquella venturofa penúria,

649. de que era devotiíTima. De mais rica, que o Palácio, que
algumas palavras

,
que antes a prendia para nao bulcalla.

diífera, eiitenderaQ as Religio- Naô crefcerao menos para
fas, que feria aquelle o ultimo a refoluçaó os defejos, que pa-

de fua vida ; aííim foy , e com ra o acerto fe adiantarão á ida-

demonftraçoens piedofas de fer de. Obrigarao-na a pôr em ex-

o primeiro de fua felicidade. ecuçaó o fugir de Cafa; efpe-

rou certo dia
, que fe defcui-

CAPITULO XXVL daífe mais a familia
,
pizou a

efcada , mas fufpendçofe nella ,

Da Madre Soror Marianna reparando, que o primeiro emr
de Jefus. baraço era naô faber o caminho;

mas tornou a elle lembrando-

VEnturofa familia a de D. lhe, que nos brincos das ore-

Diogo de Caftro, Conde lhas levava peita para quem lhe

do Bafto
,
que mereceo dar a ferviíTe de ;guia. Já parece

efta Cafa credito, ao Ceo gof- que alcançava que naô tinha o
to , ao Mundo exemplo , em ouro melhor preftimo, que ne-

quatro filhas , acredoras |uftifi-« gocear os defembaraços daquelr

cadas defta efcritura , deftinada le caminho , ou porque ainda
tanto á gloria de Deos, e Fa- Jhe fahia barato o acerto, com-
milia Dpminicana , como á edi- merciadp a taô pouco cuíto. Mas

naô
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naõ media ainda o difcurfo da- cas mudas , com que importa-

quellcs annos o como aquelle nava o Ceo
, para que lhe fran-

fim dependia de ourros meyos, queaíTe aquelle caminho , em
levada lò daquella primeira hjz, que fe lhe difficultavao as en-

que confuíamente a chamava , tradas , como íe os feus pro-

difpondo-a para mais madura, ^reíTos naõ foíTem afperezas.

e coníiderada obfervancia. Naó tardou o Ceo em lhas dif-

Encontrou a ainda na efca- penfar, em paga de as perten-

da o Capellaô de Cafa
,
que der como mimo , difpondo oc-

entrou a cafo ; eftranhoulhe o caíiaó, em que fe lhe permittio

exceíTo, fazendo, que oconhe- licença de feus pays
,
para en-

ceíTe por defatino. Recolheofe trar nos fagrados Clauftros def-

com mayor íentimento de fe ta Cafa , acompanhando as ir-

Ihe embaraçar aquella ventura, mãas com igual ventura,

que o que promettia a pouca Já entendia bem
,

que na6
coníideraçaô com que a difpu- eraõ aquellas fantas paredes ,

zera. Já com mais annos expe- mais que huma fepultura , ere-

rimentou femelhante fucceíTo duzio fua vida a huma morte
em fegunda refoluçaõ ; tinhaô continuada ; obfervando tanto

precedido nas caías algumas á rifca os effeitos delia na fepa-

obras de pedra , e cal ; obfer- raçaõ , e pouco trato com os

vou Dona Marianna , que fica- vivos ,
que no Molteiro naó ti-

ra a porta de hum quintal ( que nha mais commercio
, que o a

tinha fahida para o caminho ) que a obrigava a obediência nas

de pedra em fonfo; madrugou occupaçoens em que a punha,

hum dia diligente a defembara- Fora delias aílim defconhecia

çalla, para paíTarle á meíma re- toda a communicaçaÓ, ainda de
C'>leta, deftra já na eftrada Ap- pays, e irmaons

,
que nunca a

plicou as maons á obra , íèm poderão reduzir , a que Ihesap-

que o fraco, e delicado delias pareceíle , ou lhe fallalTe. Af-

adiantaíTe mais a diligencia , íim lhe fuccedia eftar por eícu-

que a de deixar as pedras, an- ta de fuás irmaas , que no Lo-

tes banhadas em langue
, que cutorio fallavaô a feus pays, e

movidas de feu lugar; mas nem irmaons, fem fe lhe ouvir hu-

a dor , nem o pouco fruto dei- ma palavra
,

por mais que a

la baftavao a defenganarlhe a convidaífe a viíinhança , e ain-

conftancia, a naõ entender que da procuraíFe a diligencia, e a

era lentida. Aílim o ficou tan- induftria. Governava eftes Rey-
to ,

que fó o ter que oíFerecer nos por Caítella a Princeza de

a Deos no martyrio das maons, Mantua Margarita ; houve no

lhe luavizou a magoa de lhe Mofteiro noticia, que a tinhaó

naõ fervircm no que pertende- huma tarde por holpeda ; acau-

ra. Contava-o aílim a fuás ir- teloufe Sor Marianna ,
pedindo

mãas depois de Religioía. á Prelada
,
que a difpenfaíTe da

Mas naõ ficarj6 fem vingan- aífiítencia , e a huma Religiofa
,

ça os poucos elFeitos deíla dili- de quem fe fiava
,
que em hu-

gencia , como le delinquira nel- ma cafa a fechaíTe por fora
;

la ,condemnando-fe a continuas, e naõ foy ociofa a diligencia ,

e afperas penitencias , íuppli- porque fó aífim efcaparia ás

que
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que defpois fe fizeraõ por ella. pre amortalhada no burel da

Tal era em Sor Marianna o túnica
,
que já naõ cobria mais

amor do retiro , e do lilencio,, que hum eíqueleto, em que os

como quem lufpendia as opera- cilícios naõ apertavaõ mais que
çoens do corpo

,
para dar to- os oíTos

, já como defampara-

do o lugar ás melhores do ef- dos do fangue da difciplina
^

pirito. Nem perfeguida de acha- com que todos os dias íe ian-

ques, abria a boca para aquei- grava. Aííím parece, que vivia

xa y temendo no preceito da como milagre , ou naÕ acabava

Prelada, ofogeitarfe aos reme- de morrôf , como privilegio,

dios
,
perdendo o intereíTe dos que o era grande, durar naquel-

defcommodos. Defde a Septua- le eftylo de vida huma creatu*

geíima , até dia de Pafchoa era ra, fraca por natureza, mimo-
tao inviolável o feu íilencio

, fa por criação
,

gaftada por

que nem o mayor accidente

,

achaques , antes coníumida por

ou novidade, a obrigava a dif- penitencias. Severa no jejum
,

penfar nelle. Snccedeo
,
que alargava os da Gonftituiçaô á

huma de fuás irmaas por molef- quaíi todo o anno. As Vigílias

tia, que teve em hum pé, ao das Feftividades de NoíFa Sd-

principio da Qiiarefma, fe mo- nhora a paõ , e agua. A Qua-
via com difficuldade , e traba- refma toda, ou hervas , ou al-

Iho ,
que bem fe percebia no gum peixe fcco , fingindo ( pa-

exterior ; mas nem encontran- ra fe lhe permittir
) que frefcd

doa , nem aílíftindo na Com- naô lho confentia o eftomaga.
munidade junto delia , lhe per- Com efta , e outras induftrias

guntou a caufa , lenaó ao dia fe efcufava de tudo o que po*

de Paíchoa , nas horas de re- dia fer regalo. Fazia o rnuito

creaçaó, que coftuma difpenfar particular em o dia, que com-
a Prelada defpois da mefa. mungava , de deixar para hum

Eíta falta de communicaçaô pobre a melhor, e mayor por-

com a terra , bem moftrava, que ça6 do que fe lhe punha na me-
era com o Ceo toda a fua. An- fa ;

para o que tinha alcançado

tes parece que vivia , do que licença da Prelada,

orava no Coro , fentindo aííím Aílim attenuada voava já io-

de dia , como de noite, a pre- bre íi taô triunfadora das pen-

ciia penfaõ de comer , e def- foens da carne, que nao tinha

cançar, como embaraço de con- mayor gofto
,

que veríe def-,

tinuar aqucile gofto. Aílim lhe prezada , e tida pela mais in-

ouviraó alguma vez encarecer epta creatura ; conceito, que
com graça , e íingeleza

,
que queria grangearinduftriofa, com

de nada tinha enveja, cómoda acçoens , e palavras ,' filhas fó

alampada, que ardia diante do da rudeza, fem fe faber a fiou-

Santiíliino
,
porque naõ neceífi- tro nome , mais que o de bru-

tava de deixar o lugar, para ta , accrefcentando, quando lhe

continuar a toda a hora no oífi- davaõ algum officio
, que era

cio do feu luzi mento. Providencia Divina , occupa-
Fraó alperas , e continuas rem-na , fem ter preftimo

,
para

íuas penitencias; breves as ho- que de algum modo mereceíTe

ras de fono, e defcanço, ícm- o fuftento. Efte conceito Ínfi-

mo,
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,

mo, que de 11 tinha formado, cutou com alegria , recebendo

lhe punha nas maons continua- os Sacramentos com os alvoro-

mente as occupaçoens mais fer- ços de quem fabia , que aquel-

vís , na coíinha as de menos les eraó os foberanos viaticos,

aceyo , na Enfermaria as de com que o Ceo a provia para

mais afco a mais venturofa jornada. Che-
Vivia aíHm focegada nefte gou a ultima hora delia , e en-

centro do abatimento
, quando trados os Religiofos , voltan-

quiz Deos examinar fua conf- do a huma fobrinha fua
,
que

taticia em mais arriícada palef- lhe affiftia , lhe diíTe : Que to-

tra , dando licença ao príncipe '

cajfe as tahoas com prejfa ( he

das difcordias
,
para que como temerofo íinal , com que para

a outro Job lhe turbalfe o foce- aquella função le ajunta aCom-
go

,
pondo-a no ultimo confli- munidade ) íufpendeofe a fobri-

ão. Começarão a combatellaos nha , e ella tornou : Ide , ide^

ventos das tentaçoens , e a que- naõ ejlejais fufpendida ;
que fe nao

rer fubmergilla as ondas dos agrada Deos de gente frouxa»

efcrupulos , tempeftade
,
quele- Eraõ anciãs, eraó faudadesim-

vantada em fua alma , a redu- pacientes de fe ver com feu Eí-

zio ao extremo da miferia, ba- pofo no thalamo das eternida-

talhando de dia , e de noite des. Ailim íe vio
;
porque aca-

com a morte eterna diante dos bado o OiEcio da agonia , e du-

olhos da defconfiança. Mas o rando-Ihe ainda a vida , diíTe

Ceo, que a poz no naufrágio, com hum profundo fufpiro ao

lhe começou a defcobrir o por- Crucifixo
,
que tinha na maó

:

to , levantando-lhe os olhos a Meu bom Jefus , ainda ifto naõ

Maria ,
piedoía Eftrella

,
que acaba de fer .? Fiat voluntas tua.

amanhece aos atribulados; fez- E inclinando-o fobre o rofto,

lhe voto de continuar toda fua lhe entregou nos braços o ef-

vida a devoção de feuRofario, pirito, aos 26. de Janeiro de

rezando-o diante de fua Ima- 1649. de idade de cincoenta e

gem de joelhos. O jejum de nove annos , em hum Sabbado,

todos os Sabbados , as Vefpe- dia para a fua devoção de gran-

ras de fuás Feftas a paõ , e
'

agua ( o que já havia muito fa-

des privilégios.

CAPITULO XXVII.zia por gofto ) o aceyo , e con

certo de feu Altar
,
por conta

de leu defvelo : e em breve tem-

po fe vio reílituida á antiga

,

e melhorada tranquillidade de

feu efpirito.

Paífou aílim alguns annos

antes de fua morte. ApreíFou-

Ihe efta hum pleuriz
,
que dif- Leonor Camela, nafceo Joanna

íimulado ( como era coftume de Camela , depois Soror Joanna
feu grande fofrimento ) rom- da Apprefentaçaô , em o cele-

peo depois implacável , íem bre lugar de Belém , huma le-

obedecer a remédio , e dando o goa de Lisboa , aíTentado em
ultimo defengano, que ella ef- tanta viíinhança do rio

,
que

j

'

,
4el-

Da Madre Soror Joanna da Ap-

prefentaçaÔ , e Soror Antónia

da Columna , Pupilla.

rilha de pays nobres , Ma-
noel Alvares Camelo , e
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a elíe , como a ella , ferve de velado, e faminto. Começou a

movediço cfpelho. Recolherão- íervir com tanta anciã, que pa-

na íeus pays ncíta Gafa do Sa- rece
, que le reproduzia nasof-

cramento , tanto que o permit- ficinas da Gafa; afllm aachavaô
tio 3 idade, ou porque a íuain- em todas , como fe naô forao

dole dava já indícios de que o mais que huma ; ou aíllm era

Geo aefcolhcra , ou porque,co- diligente em cada huma, que
nhccidas fuás fmgularidades , a podia abranger a todas ; e o
qucriao íeus pays dar ao Geo, meímo foy ir fervindo, que ir

e aos mais o documento de da- convalecendo. Já naó fó os ácC-

rcm a Deos o melhor
,
que lhes pedia de íi , mas parece

, que
deu ;

porque fe o melhor lie da- ignorava efcrupuios. Grande
,

ta de Deos, fem duvida felhe quanto mais imprópria , recei-

deve reílituir o melhor. ta! Servir para íarar! Mas afo-

Tomou Sor Joanna o habito rifmo do Geo.
com tanto gofto , como deíHna- Naó fó fe achou melhorada
da para elle. Já ProfeíTa , abra- com elle applicado ao efpirito,

çou com mais anciã as afperc- também entendeo
, que íe lhe

zas daquclla ; mas começarão deveriaó as melhoras do corpo;

os efcrupuios a fazerlha mais naó tinha formado menos íobi-

afpera. Aílím a cercavaõ , e per- do conceito dos intereífes da
feguiaó, qua fem admittir con- efcravidaó voluntária. Difpox
íelho , vacilava em hum conti- o Geo

, que lho confirmaíTe a
nuo fuílo , e defafocego de ef- experiência. Gahio na cama de
pirito. Moícítavaó-fe os Gon- doença prolongada , contava já
feíTores ,

que lhe naó podiaó hum anno nella , e temiaó-na

applicar remédio , ou porque entrevada. Ghegava-fe o dia,

viaó o pouco, que aproveitava em que nomeavaó as Religio-

o applicado ; laílimavaó-fe as fas
, que naquelle anno haviao

Religiofas , que a viaó appel- de fervir nas oiliclnas do Mof-
lar ao das lagrimas, romperem teiro , e era para ella defconfo-

gritos
,

que valiaó taó pouco laçaó , em que naó admittia ali-

como ellas. Recorria a Deos

,

vio , o veríe impoílibilitada ,

recorria á fua piedoziíHmaMáy

,

airtda para o mais ligeiro traba-

e parecialhe
, que aliviava na lho. Qtiiz enganar o defejo

,

oraçaó ; mas acabada ella , acha- ou obedecer ao Geo
,
que obri-

va-fe outra vez na tormenta. g^do daquelle , lhe deu confe-

Parecc
,
que lhe occorreo á lho femelhante. Ghamou a Pre-

memoriâ o que lera , ou ouvira lada
,
pediolhe humilde , e en-

de S. Jeronymo
,
que aconfe- carecidamente, que a nomeaífe

Ihando ao Monge Ruílico, lhe Refeitoreira; que cila efperava

advertia
, que para reígatar o em Deos

,
que logo teria for-

efpirito dos laços do demónio, ças para aíliíiir á fua oíHcina.

era fanta , e proveitoía induf- Teve-o por delirio a Prela-

tria , exercitarfe no trabalho, da, mas nomeou-a por conten-

Entendia
, que aquelle exerci- talla , tendo tcnçaó de enco-

cio era a vigilância, que acon- mendar a occupaçao a outra,

felhava S. Paulo
,

para refiftir GafoI notável foy I Que fabendo
aos aíTaltos daquelle Leaó def- como a tinhaó nomeado ,

pedio

Part. IV.
'

Zzz o ha-
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o habito, veftiofe com alvoro- tindo as Religiofas , levantou

ço , c cncoftada ahiima muleta, Sor Joanna a maõ , e apontan-

apparecco no Refeitório , mi- do com o dedo para o canto da

niftrando á Communidade com cella , diíTe com íegurança, e

tanto defembaraço , que em como quem fe furria : Madres ,

breves dias deixou até aquelle heilo alli ejid acantoado. Já naÕ

pouco arrimo. Seja louvado o tendes^ que fazer
\
que jd fe vos

Senhor
, que levantou a fogra acabou a licença. Bem entende-

de íeu Apoítolo da cama
,

pa- rao todas, que pelo demónio o
ra lhe fervir a mefa

,
paíTando-a dizia ; e palmadas do que ou-

do leito para o trabalho, como viraó , levantarão as maons , e

íe eftc no enfermo folTe antes o efpirito a Deos , a darlhe

convalecença
,
que defmancho! graças, e a oíFerecerlhe feu co-

Mas nem os achaques , a raçaõ, para as eípirituaes bata-

qucm dava Sor Joanna efta con- rias ,
pois taó felices eraô as

valcccnça , lhe tiravaó da ma6 vitorias. Recebeo a enferma to-

a difciplina , taó rigorofa, co- dos os Sacramentos, edefpcdi-

mo teltemunhavaõ os lugares, da das Religiofas
,
que a cer-

em que as tomava. O cilicio de cavaõ laudofas , e compungi-
ferro, com que íe cingia, miij- das, levantou cançadamentc os

tas vezes lho acharão , eftranha- olhos , e anciofamente o eípiri-

do-lho por enferma. Eftas a tra- to a íeu Efpofo crucificado , e

ziaõ defvelada , fendo Enfer- paíTou a gozallo gloriofo , aos

meira , e taõ compaífiva ,
que 24. de Setembro de 1649. em

nao fó lhes curava as chagas

,

huma terça feira,

mas lhas beijava, e as mais af- Naô deixa fempre o Celef-

querofas com mais anciã. Neí^ te Cultivador das almas juítas

,

tes exercidos contava já vinte que as flores paíTem á produc-

c fete aniK)s
,
quando a chamou çaó dos frutos; fera, porque tam-

o Ceo com huma doença
,
que bem faó frutos as fuás flores ,

deu logo fmaes de ultima. Fe- ou também
,
porque o feu def-

dio confiíTaõ, e mais Sacramen- velo naõ goíla fó as delicias na

tos; entrou o Vigário" para mi- mefa , mas as fragrâncias na

niílrallos. Era o Venerável Pa- grinalda. Efpofo em fim da-

dre Meílre Frey Joaó de Vaí^ quclla venturofa alma ,
que il-

concellos; chegoufe á doente, luílrada por elle
,
pedia em as

e perguntando-lhe , como fe vefperas de fe ver no feu tlia-

achava de tentaçoens, e efcru- lamo tanto as flores , como os

pulos ? Reipondeo : Que pela frutos, foíTem huns para o fuf-

graça de Deos , nem efcrupulos ,
tento , outras para o adorno.

nem tentaçoens fentia em fua aU Aílim neíla fua mais própria

,

ma. Compungiofe , ouvindo-a e mimofa vinha, em que o fa-

o Meftre Frey Joaó ; c confun- grado licor de feu fangue hc

dido aos juizos de Deos , fub- quotidiano alimento da virgin-

mcrgido no mar de fuás mife- dade, ora cícolhe , e colhe na

ricordias , naó podq ter as la- madureza da idade os fafonados

grimas. Eítesforaó os rios, que frutos da virtude, ora as flores

naíceraó daquelle mar. tenras
,
que madrugarão , nos

Acabada a confiíFaó , e aífif- primeiros alentos da vida , a co-

roaríe
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roarie como orvalho da fua Pro- que a privilegiavaó de tudo ; e

vidência. EíTa a razaõ
,
porque culpando a idade , a quem de-

defpois da Madre Soror Joan- via o privilegio, íe elcuíouvo-

na, Religiofajá adulta, fe fe- luntariamente aelle, fendo No-
gue huma Pupilla, Sor Antónia viça, já que naõ nos annos

j

da Columna. nos exercícios. Guardava íllen-

Chamoufe no feculo Dona cio; cultivava a liçaõ de livros

Antónia Henriques , foy fillxa devotos , e retirava-£e na fua

de DomJoão de Almada, a que cella a orar diante da- Imagem
fua natural gentileza grangeou de hum Menino Jefus. Alli fe

o epitheto de fermofo , e de efquecia , como fe tudo o mais

Dona Violante Henriques, ir- fora incapaz de lembrança, ou
maa de Dom Thomaz de No- como fe até a lembrança fe paf-

ronha , familias illiiftres, eaíFaz fará a fer vifta. Efpreítavaõ-na

conhecidas, paíTando deites Rey- as Noviças, e foy confilFao das

nos aos èílranhos. Daó-fe fácil- mais prudentes, que em quan-

mente as maons a nobreza , e to Sor Antónia orava, fe mof-

a virtude, porque a boa educa- trava o Menino com femblante

çaõ da primeira facilita muito mais alegre. Seria efte favor o
os paííos da fegunda. Já ás pri- que a prendia na cella

,
quando

meiras luzes da razaõ , come- a charaavao para alguma recrea-

çou Sor Antónia a defcobrir o çaó Religiofa ; e inftando-lhe,
caminho ,

que pizaria mais fe- que a teriaõ por hypocrita
,

gura , conhecendo , que o era vendo-a- naquelles annos taô re-

íó aquelle
,
que a levaíTe com tirada ,rrefpondeo huma vez

mais defembaraço aos braços do com inteireza : DigaÕj efaçao
melhor Efpofo. quanto quiserem , e Jtrva eu , e

Importunava :os pays com ame ao' meu Jefus. Ifto dizia

as fupplicas , e inftancias de lho com tanto aírent9 , e madureza,
deixarem feguir. Attribuiaó el- que tinhàó que , apxender, , as

les ao principio a refoluçaô á que hiaó a eftranhar.

viveza de poucos annos bem Toda fua inftancia cora as

doutrinados , mas a conftancia Meftras , e com as Preladas

os fez levar ao penfamento, a era
, que a deixaífem continuar as

que feria confelho do Geo. Gom Gommunidades, acompanhar as

eíte conhecimento, junto á ra- Noviças, fazer penitencias ;e
zaó de lhe quererem dar eíTe como apadrinhava eítas fuppli-

gofto, a recolherão por Piipilla cas com huma vida em tudo re-

neíla Gafa
,

que foy efcolha formada , em muitas coufas al-

fua, acompanhando outra irmáa cançou a licença. Sufpirava por
mais pequena,, que defpois foy commungar mais a miúdo, que
Religiola, e fe chamava Dona o que fe pcrmittia á fua idade;

Joanna , a que aconfelhava, e e era tal o aparelho, que felhe
reprehcndia as faudades dòs naõ diíEcultou o deípacho. Na
pays, com razoens taó deftras, veípera todo o dia, e no que
e concertadas

,
que já pareciaõ commungava , até á noite , em

mais que fuás. oração , ou no Goro , ou reco-
Mas nao fe achava Sor An- Ihida na cella , naó havia im-

tonia fatisfeita cmeftado, em portancia
,

que lhe mereceffe
Part. IV. Zzz ii huma
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,

feuma palavra. Achava-a a re-

prehenfaô fofrida , o^ trabalho CAPITULO XXVIIL
alegre , a perreguiçao conllan-

te, todo o accidente humilde

;

De Soror 'Cezilia àos Jnjos

tanto a tinkaõ adiantado a lua CatmerfA,

idade, a lição dos lirros, eos
coníelhos do Ceo

!

T\T-^^ moflrou a Providen-
Mas chamava-a o caftiffimo jL\( cia doEfpofo menos deí-

Cordeiro para o rebaobo das velo com ourra efpoía fua , rn-

Virgens ,
qiaeofeguem nomon- fundindo em fua alma, antes

te^asperennes felicidades. Deu- de tempo , o -dom de difcernir

lhe iiuma febre ^ leve na opi- entre o mal , c o bem , o na-

nia6 dos Médicos , naò na fua

,

da , e o tudo ; voltando áquel-

porque pedio logo os Sacra- k as coitas , applicando a elle

mentos com inftancia, íem du- as diligencias. Foy efta Soror

vida aconfelhada de mais fupe- Cezilia dos Anjos , Rcligiofa

rior noticia. Eraõ 3. de Agof- Converfa. ForaÒ léus pays An-
to de 1 650. Vefpera de S. Do- tonio Pires Varek , e Leonor
mingos ,

que ella fufpirava Pay Pires Rofado , Lavradores hon-

por preceito , como o efcolhera rados , e favorecidos dos bens

por gofto ^ confeflõufe , e ao da fortuna. Naó teve Sor Ce-

dia commungou com huma paz zilia a de que líie vivefle mui-

Angélica , nao o fendo menos to feu pay ,
porque merecefíe

fua alma ,
que de noticia de lograr a melhor de naÓ ter na

feus GonfeíTores (comodefpois terra mais pay, que o doCeo.
fe foube ) naô perdeo nunca a Mas aflim íe moítrou filha da-

innocencia Bautifmal. Segiiiofe quelle pay ,
que defconhecendo

Á Communhaó o exceíTo da fe- a idade , a excedia nas capaci-

bre , malignada logo com tan- dades , e nas occupaçoens.

to, que paífou a delírios, e taô O feu gofto era efcutar no-

continuados ,
que naÒ houve ticias de Santos , e virtuofos

,

mais lugar ,
que de lhe dar a praticas de Deos ; a fua aflií-

Unçaó C reparoufe então na cau- tencia voluntária o Oratório
,

tela com que quizera commun- e a Igreja ; o feu exercício tra-

gar anticipada ; e naó pareceo balhar para o aceyo , e lerviço

«leiçaÔ fua ) Chegou o oitavo delia; porque naõ tendo ainda

dia de S. Domingos , como fe feis annos, devia já ao íeu fufo

nefte a tivera. Fez o ultimo es-
{ que hc o honrado baftidor da

forço a febre , e chegando o gente de fua qualidade ) huma
ultimo accidente , voou aquelle boa tea de pano de linho para

cfpirito a fazer numero comos toalhas dos Altares, oíFerecen-

Anjos , naò chegando o de feus do-a a elles em obfequio ao

annos a catorze completos. Menino Jefus , a quem com fer-

í; vorofo, e terniffimo aíFe£io ti-

nha entregado fua alma cm hu-

ma pia , e devota íympatia ,

com feu fuaviífimo nome , e a

fua attraóliva Imagem.

Contava dezafete annos ,

- .... quan-

I
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quando em companhia de fua era Deos fervido que viveíe

mãy íerefolveo a deixaroMun- em perpetua moleftia. Gome-

do , convidada do novo cami- çou logo a viver penitente, e

nho ,
que fe lhe, abrio para o íem faiide , tendo licença de

Ceo ncfte MoUeiro , com a ven- Prelados para as penitencias^

tura de ferem ellas das primei- que lhe pareceíTe. ^'

ras
5
que o pizaraõ. Mas Sor Gafo mayor pàreceo

,
q«e

Gezilia, que fe via das portas obrigando-nos o preceito da ca-

a dentro com feu Efpofo na- ridade própria a confervar a vi-

quelle thalamo, em que coftu- da, tiveíTe Sor Gezilia difpen-

ma examinar as conítancias de façaõ para poder arrifcâlla. Naá
fuás efpofas

, já fe naó conten- vinha a fer menos o viver, co*

tava com vir obediente, feguin- mo vivia, achaquofa , e o tra-

do as attra6livas fragrâncias de tarfe com aquella afpereza. Mas
feu nome , mas adiantava-fe a íaõ fegredos , que Deos fiou

correr para elle ; tudo , o que aos feus Miniftros
,
porque feus

naõ eraõ exceíTos, Ihepareciaó ConfeíTores , que foraô o Ve-

detenças , fó lhe agradavaõ aí- neravel Padre Meftre Fr Jôao
perezas

,
que para aquelle voo de Portugal , o Meftre Fr. An-

Ihe pareciaó azas. Sobre o ri- dré de Santo Thomaz , o Ve*
gor dasConftiruiçoens, e exer- neravel Padre Meftre Fr. João
cicios particulares da Gafa , in- de Vafconcellos , Varoens de
ventava penitencias ; mas tan- igu^^àl reputação em letras , e
to 5 como a aconfelhavaô os de- virtude , e taõ deftros em ma-
fejoís , a defenganavaô as for- terias de eípirito

, que bem fe>.

ças
,
porque a começarão a cer- podiaõ fuppor Oráculos no Gon-

car achaques , huns repetidos , feífionario , difpenfavaô , e per*

outros continuados. mittiaô a Sor Gezilia efte efty-

Entraraô os confelhos dos lo devida
, que obfervava co-

Medicos , e os preceitos dos mo milagre da natureza , fem
Prelados

,
para que moderaíTe que os achaques, ajudados das

o eftylo de vida , em quanto penitencias , apreíTaífem a mor-
convalecia dos achaques

,
por te , ou as penitencias , fobre-

fe naõ impoílíbilitar de todo vindo aos achaques , enfraquG-

com elles ;
que ufaíTe linho , ceíiem a conftancia. Continuou

na6 comeíFe pefcado , e difpen- Sor Gezilia , dobrando todo o

íaíle no Goro no£turno. Sacri- género de aufteridades ,, e ri^

ficoufe Sor Gezilia aos di£la- gores
,
jejuns repetidos , difci^

mes da obediência , e efte foy plinas continuadas , crucifican^

o mayor rigor a que podia fo- do o corpo em cruzes de bi-

geitarfe a anciã de padecer j cos, e cilicios afperos , mas taõ

mas aílím fe mortificava nos prompta no ferviço daGommu-
alivios , como fe naô mudaífem nidade , como a que tinha ti-

mais o nome as penitencias, fddo aos achaques , e ás peni-

Affim paífou algum tempo, vin- tencias o nome de eftorvo para

do a refolverle de confcren- elle.

cias
, que teve com feus Gon- No Goro tinha ofáçaõ com

feífores
,
que tornaíTe ao rigor as Religiofas ; recolhia-fe logo

da vida
, que começara

,
pofqup á cella , onde eftava todo o

tem-
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tempo de deíbccupada. Repa- conftancia

,
porque acometen-

ravaÓ as Preladas
, que fe fe- do-lhe o coração , fuccedia mui-

chava ; e querendo prohibilla, tas vezes naõ defcançar em tre§

adverrio oleu.ConfeíTor oMef- dias com intojeraveis dores nel-

^re Fr. Joaõ de Portugal
, que le. Recolhia-fe á cella ., € por

a deixaíFem recolher , e fechar mais que lhe quizeflem acódir,
na cella, que era muy bem em- naõ admittia mefinha ; alivia-

pregado todo o tempo , qiie va-a fó com chorar, nem o co-

nella fe recolhia. Alcançoufe ração tem outras fangrias para
defpois de fua morte, que pof- convalecer. Mas tinha mais myf-
ta em oração era tao fácil de terios a dor. Soube-fe a quali-

arrebatarfe
,
que lhe era preci- dade delia por hum papel , que

fo o eftarfe divertindo, para fe á Irmãa Sor Viéloria da Cruz,
naõ fufpender logo. Affim lhe mandava o Meftre Fr. André
aconfelhava feu ConfeíTor, que de Santo Thomaz , fendo Vi-

eílando no Coro , fe acautelai- gario do Coro , ;ou foíTe
,
que

fe, applicando os olhos ás Ima- Sor Cezilia lho tiveífe commu-
gens delle, para divertirfe com nicado, ou porque o conhecef-

aquella exterioridade. Era todo fe ella illuftrada , como fe po-
o feu defvelo , toda íua induf- dia crer de fua vida. Eraó a-

tria, efconder eJfte thefouro aos quellas dores effeitos de vivos,

olhos, e reparos do Moíleiro, e fervorofos aélos de amor de
e eíTa era a caufa daquelle re- Deos , em que ás vezes fe ac-

tiro. cendia Sor Cezilia ; feguiaõ fe

Continuava com fervor , e vehementes dores no coração
,

alegria a vigia do Santillímo , como fe com agudas fettas lho

que fe ufa nefta Cafa ; e naõ eíliveraõ trafpafíando
,
qual ou-

faltavaõ teftcmunhas das lagri- tra extática Therefa, ou con-

mas, e gemidos com que alli templativo Agoflinho. Daquel-
aílírtía ; naõ rompia em menos las inviíiveis feridas eraõ copio-

extremos a doçura , e fuavida- fo fangue as lagrimas , naõ ad-

de
,
que experimentava fua ai- mittindo remédio humano, co-

ma na aíliftencia , e na vilinhan- mo quem conhecia
,
que o naõ

ça. Poucos dias antes de fua era o motivo,

morte, chamando a Prelada
,

Eraõ igualmente copiofasas

lhe diíTe: Madre ^ encomendeme lagrimas com que chegava á

Vojfa Reverencia ás Religiofas ^ Mefa da Communhaõ, íem ha-

qtie nunca deixem^ nem fe defciit- ver induftria para as efconder,

àem da vigia do Senhor
,
porque ou as enxugar. Tal era o im-

he ajjlftencia , de que muito fe peto delias, ou tal o defcuido

agrada. Grande confolaçaõ pa- de íi com que alli chegava ! Or-

ra a ditofa Familia deíla Caía, denoulhe feu ConfcíFor o Mef-

e grande incentivo para aintei- tre Fr. André de Santo Tho-

reza , com que até o prefente maz
,

que commungalfe hum
fe continua efta occupaçaõ An- dia lim , outro naõ ; entendeo

,

gelica. que era o único remédio para

Abrazava-fe em vivos incen- temperar as faudades , em que

dios de caridade ( mais pode- eftalava por aquelle Soberano

rofa febre ) que proftrava fua paílo. Alegroufe feu efpi rito ,

mas
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imas confundia- fe de fe ver íin-

gula rizada entre gente taõ boa;

porém naõ tinha mais acçaó,

que a obediência. Q^iiZeraóex-

aminarlha outros ConfeíTores,

c mandarão lhe, que nao com*

mungaíTe em os dias
, que o fa-

zia a Communidade ; levanta-

va-fe do Confeílíonario com
igual íemblante , hia continuar

o ferviço da Gafa. Depois a

mandavaò chamar
,

para que
commungaífe. Tomava o véo

,

e manto , e liia obedecer com
tanta paz de eípirito , como
quem, alhca de 11, naô fabia o

que fe paíTava com a fua liber-

dade
,
que fó vivia nas refolu-

çoens de quem a mandava.
Era amorofa , e terniílima

a devoção com que adorava , e

fervia a feii Eípofo na forma
de Menino ; naó podia paífar

por Imagem fua , fem que a

deíiveíTem fuavemente collo-

quios , e jaculatórias namora-

das. Neftes extremos a apanha-

rão hum dia as Religiofas , a

que GonfeíFou
,
que naÓ achava

aertioníb-açaó com qne explicar

a lympatia
,
que naquellas Ima-

gens prendia fua alma , mas
com a magoa fempre viva de

entender, que no Ceo naõ po-

deria ver o Senhor gloriofo em
aquella forma de Menino. Vol-

tou logo fobre íi com o efcru-

pulo de fallar em matéria, que

naõ entendia ; foyfe ao Confef-

íionario defcontente
,

pergun-

tou a feu ConfeíFor ( era o Mef-

tre Fr. Joaõ de Portugal ) a

repofta da duvida
,

que alli a

trazia , e fempre defconfolada,

Refpondeolhc : Qite o nau efii-

vejje
,
que no Ceo veria ao Senhor

também naforma de Menino , por-

que aos bemaventtirados fe rnojira-

va também naquella forma , em

Cap.XXvm. 5^1
que mais o amarão em vidú, Fal^

lava o Padre com grande conhe-

cimento daquella alma ; fiifpi-

rava ella pelas delicias daqueilâ

vifaõ foberana.

Ha neíla Gafa duas Ima-
gens de Meninos : em humá
eftâ o Senhor em pé fobre hu*

ma almofada; he o feitio mui-
to ao vivo , é mageílcfo ; trou-

xe-o o Venerável Padre Meítré

Fr. Joaó de Vaíconcciios dè

Caftella ; e he piedofa cortjeétu-

ra de bons efpiritos deíla Ga-
fa

, que a tempos fe lhe divi-

fáõ no rofto eíFcitOs diíFerenres,

ora de alegria , ora de févei"i-

dade. Chamaó a eftá Imagem
O Senhor Siganinho , nome

,
que

lembrada do deílerí'o do Ep;v-

pfo , lhe poz Sor Gezilia , e que
,

ainda hoje fe lhe confetva. Na
outra Imagem eftá o Senlíot;

fentádo em huma cadeirinha áé
borcâdo ; o feitio pela antigui-

dade mete devoção , e refpei-

to; trouxeraõ no as Fundado-
ras defta Gaia, da de Santa

Catharina de EVòl*â. Çom eftas

duas Imagens era mais íingular

o aífedlo , e adlftenciá de Sor

Cezilia
, que fe naõ podia che-

gar a ellas , fem que fua alma
lhe fallaífe pellas muda*> lín-

guas das lagrimas : mas naõ fi-

cou fem premio efte extremeci-

mento devoto ; moftfou-a bciti

o fuccelfo.

Vlaõ as Religiofas
,
que Sót

Gezilia apreíTaVa fora de ftias

forças o ferviço , e occupaçoens
da Gafa, para fe applicar á al-

mofada^ e exercicio de agulha,

fem baftarem os achaques
,

pa^

ra lhe aconfelhafern algum def-

canço no pouco tempo ,
que ti-

nha menos embaraçado. Appa-
recéraó deípois as duas Ima-

gens veftidas dé redes , obra da

fua
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fua agulha,, e t;arçf4
,

que a nhaõ mayor caufa ; inftoti pela

trouxera tao trabalhada. Ceie- noticia; naô poderão os rogos;

braraó as Religiofas a data
,

entrou a obediência , c veyo a

contarjô .0 fuccedido ao Viga- confeíTar Sor Cezilia a viíàó,

rio, fem deixar de notar o dei- que tivera. Fezfe a inílgnia ,

velo ( como nocivo á fua pou- que hoje fe vê na maô do Me-
ca faiide ) com que fe entrega- nino, ehe muda lembrança def-

ra áquella occupaça6
,
quando te cafo.

os Meninos tinhao galas, evef- O mefmo fogo , que abra-

tidos preciofos. Viofe obriga- zava a Serva de Deos no feu

do o Vigário a defender a Ser- amor , eftendia as lavaredas

va de Deos
, para gloria do igualmente vivas para os pro-

niefmo Senhor , e credito dei- ximos. AchavaÓ-na os males
la ; e deícobrio , como os Me- de todos compaíliva , os bens

nlnos lhe tinhaò pedido cada alvoroçada , e os efpirituaes

hum fua gala, e propondo Sor de todo fatisfeita ; mas os po-

Cezilia a fua pobreza para ef- bres , os aíâigidos , os enfer-

cufa do cuílofo delias , fe olFe- mos, eraó os primeiros, que ti-

receo a que naó tiveífem mais nhaó lugar em fua grande cora-

cuílo, que o íeu trabalho
,
por- miíeraçaõ. Hum caio lhe fucce-

que fuás maons a haviaõ de ref- deo , em que fe defcobrem al-

gatar daquelle empenho. Aílim gumas deitas circunllancias jun-

aceirou os pobres veftidinhos de tas. Eftava gravemente enfer-

rede aquelle Senhor
,
que fez mo o Confeflbr da Caía , era

mais cafo do ceitil da pobre Procuradeira a Madre Soror

viuva no gaziofilazio do Tem- Ignez do Prefepio , Religiofa

pio. de grande nome , e capacidade,

Outro cuidado, e novo cr- que depois foy Prioreza. Man-
nito lhe deveo a Imagem do dara-lhe dizer o doente ( por

Alenino da Cadeirinha. AÍIIftia padecer hum rigorofo faftio )

Sor Cezilia no Coro com as que íóguizando-felhe hum pom-
mais Religiofas

, quando vio
,

bo , comeria alguma coufa á

que ÍQ lhe oíFerecia aos olhos o cea
,
por nao appetecer outra.

Menino no mcyo da Communi- Fez logo a Madre Sor Ignez
dade, trazendo na maõ huma toda a diligencia ; naó fe dei-

Cruz com hum eílandarte bran- cobria o pombo nem a mayor
CO y e nelle as cinco Chagas cufto; fazia-ie tarde , affiigia-íe

( diviza, que a Imagem naó ti- a Religiofa, e fobia já para ci-

nha ) e defappareceo a vifaò. ma defconfolada
,
quando en-

Pedio logo Sor Cezilia ao feu contra Sor Cezilia, que faben-

ConfeíTor com inílancia
, que do o motivo daaffiiçaó, c de-

Ihe mandaíTe fazer huma Cruz fejando alivialla , e acodir ao

com bandeirinha branca , em doente, voltou, fem refponder

que fe eílampaflTem as Chagas, palavra, para o Dormitório, e

Fez o CoíifeíTor reparo na en- levantando os olhos a huma ja-

comenda , como na inílancia
; nella

, que nelle cahia para a
tinha experiência, que naó le- mar, alta, c defcuberta , vio,

ria 'curioíidade de Sor Cezilia, que nella defcançava hum pom-
porque todas fuás acçoens ti- bo. VoUa ligeira , e alvoroça-

da|
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da ; dá ooticia á Madre Sor

Igiez ; duvida primeiro ; defen-

dam-íe logo, e fem que a ave

faça o menor defvio , chega

,

e lança maõ delia, fem lhe dar

lugar ao difcurfo o repentino

do íucceífo. Guizado o pom-
bo, deixou ao doente totalmen-

te livre do faítio. A muitas re-

flexoens eftava convidando efte

cafo , fe fora do noíTo inftitu-

to , ou tivéramos mais liberda-

de
,
que para a limples narra-

ção delle. O fácil, com que Sor
Geziiia achou o remédio para

a affliçao
,

que fe valia delia.

O acharfe o pombo , onde ne-

nhum outro fe tinha vifto. Dei-
xarfe apanhar ás maons íem re-

íiftencia. Tirar ao enfermo o
faftio , que foy facilitarlhe a

melhora. Naó nos culparáõ o
chamar ao fucceíTo prodígio

,

porque Ía5 muitas circunllan-

cias juntas para acafo.

Encomendava© lhe as Prela-

das ,
que pediíFe a Deos pelos

augmentos , e vida dos bem-
feitores da Gafa , e de peifoas

de refpeito, que as importuna-

vao com a mefma lupplica , em
fe vendo em affliçao , ou doen-
ça. Obedecia Sor Geziiia ; e

ainda que naõ dizia nada
, já

tiuha6 experiência
,
que o feu

femblante era a mais certa no-

ticia. Alegre, era annuncio de
melhorar o eníermo , ou o af-

fligido ; trifte , evidencia do
contrario. Sirva entre muitos

de confirmação hum fucceíFo.

Enfermou gravemente D. Mi-
guel de Portugal, Biípo de La-
mego , irmaõ do Marquez de
Aguiar ; era bemfeitor da Gafa

,

filho dos Fundadores delia ; nel-

la tmha parentas ; era geral o
fentimento , e igual a anciã

,

com que as Religious , e Sor
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Geziiia comellas pediao a Dcos
íua vida. Ghegou noticia, que
fe achava o enfermo com hu-

ma grande melhora , e fora do
rifco em que fe vira. Era em
dia de Jeíus ; entrarão , e ef»

tiveraô as Religiofas na Ga-

ia do Prefepio, alegres da no-

ticia , agradecendo ao Menino
a melhora , como mimo feito

áquella Gafa. Só Sor Geziiia

( fendo a que mais fe alegrava

nella ) efteve callada , e fufpen-

fa ; naõ deixou de fer repara-

da , ainda que mal entendida,

a fua trifteza ; mas foltoufe ao

dia feguinte o enigma , chegan-

do a nova de que o Bifpo fale-

cera.

Sentirão todas fua morte,

mas com mayor extremo ( co-

mo a que mais lhe tocava ) hu-

ma Religiofa íobrinha íua. En-
controufe com Sor Geziiia , o
diíFelhe ( porque a Seirva d§
Deos a confolava ) que o que
fentia , e o que a trazia fcna

íocego, era a duvida do efta-

do , em que fe acharia a alma

de feu tio. Alivie-fe Madre ( lhe

refpondeo Sor Cezilia ) deixe

a molefiia^ e a trijleza ; que a

alma de feu tio ejid em eftado de

falvaçaõ. E proferindo iílo , fe

lhe accendeo em huma viva , e

alegre cor o roílo , como fe

fe lhe eftivera reprefentando Q
que hia dizendo.

CAPITULO XXIX.
'

ContinuaS-fe as noticias da vi-

da y e morte de Sor Ce-

zilia,

GRandes coufas nos fepnl*

tou o íilencio , e fanta mo-
deitia de Sor Geziiia, que poí-

diaõ lervir de confolaçaó ás que
Aaaa fcgucm
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,

feguem feu mefmo Inílituto , naquillo circunftancia de fuf-

como aos que lerem eftes efcri- peita ; e ouvindo repetidos fe-

tos , de edificação, e exemplo, guros, em quem naõ fup punha
Mas na virtude fincera , e pu- menos , fe reíolveo a fazer a

rificada
,
pezao mais os rifcos devoção o primeiro dia ; mas

de vangloria, que os intereíTes na mefma noite delle , fepulta-

de exemplar. Em todas fuás da em hum fono profundo, fe

acçoens o foy Sor Cezilia. Af- lhe reprefentou, que via a feu

íiftia íingularmente ás Prela- Efpoío
,
que com rofto íevero

das , fervindo-as com mayor lhe advertia o mal
, que fizera,

defvelo , taÔ longe do abufo de mandando-lhe
,
que o naó repe-

lifongear o governo
, que era tiíTe como offenfa fua. Acordou

pratica fua
,
que aos Prelados aíFuftada

,
pedio perdão arre-

fe devia aífiÃir com mais cuida- pendida , e ficou com adverten-

do
,
porque nelles carregava o cia de naô fiarfe de fi própria

,

mayor pezo. Aflím fabia trocar nem obrar acçaó defaconfelha-

em lanços da caridade , as ma- da.

ximas da lifonja. Outro inte- Aílím a começou a illuftrar

rcí^Q tinha em communicallas

,

o Senhor entaó
,
para a cnfinar

que era o poder advertirlhes as deípois
,
para a dar a conhecer,

neceílídades das lubditas
,
por- O que fe fabe he

,
que teve

que nenhuma íe atrevera a nego- muitas vifoens ; de poucas fi-

ciar o remédio das próprias. A- cpu individual noticia , mas pa-

confelhava-as para as provifoens, ra^ confirmação as que baftaô.

e governo temporal da Gafa
,

Falecerão dentro em dez dias

e nos apertos delia , e fempre neíla Gafa duas Religiofas
,

era tal o feu confelho
,
que pa- iguaes por filhas da mefma ter-

recia remédio. ra , a idade pouca , e as virtu*

Aflim repartia com todos des mayores , que a idade,

dos acertos , com que Deos il- Aventajava-fe huma na nobre-

luftrava feu entendimento , ai- za , e qualidade , como em ma-
cançando mais, que aoquecof- yor reputação de virtude; fin-

tuma chegar o humano. Em gularizava-a fó efta fegunda
,

mayores importâncias o aconfe- como a que vivia entre gente

,

Iharaõ as luzes do Geo para o donde fó ella fabe dar nome.
acerto. Poucos annos contava Goftumava Sor Gezilia com
Sor Gezilia de Religiofa

, quan- mais devota anciã , encomendar
do certa peíToa fecular de mayor a Deos as que faleciaó , como
esfera lhe pedio

,
que alcançaf- irmâas no habito , e no amor

;

fe a certeza de huma coufa fu- e entendendo, que efta
, que

tura , aconíelhando-lhe para o falecera com mayor opinião
,

confeguir , huma devoção pro- nao neccílítaria já de fulíVagios,

hibida , mas nas palavras taõ por ter paíFado á ultima felici-

pia , e devota
,

que naô foy dade , emprega va-fe cm orar

muito enganarfe ainnocenciade pela que acabara com menos
quem ainda de fufpeitofos ex- nome. Eis-que orando huma
teriores naõ inferiria malícia, vez , fentio , como fe falIaíTe a

Perguntou com tudo á peíToa

,

feu coração a voz de Deos
,

que julgava timorata, fc havia que lhe dizia : NaÕ te occupes

em
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em 'rogar por ejfa ,

que julgnfle que faleceíTe ) no Confeíliona-

menos jujiificada
y
porque jd gozd rio com .o Venerável Padre

de minha gloria
;
pela outra ap- Meílre Frey Joaó de Vafcon-

plica tuas oraçoens
y
que aindane* ceilos. Mandoulhe ellc

,
que

cejjlta. fizeíTe particular oração peio

Sufpendeofe Sor Cezilia, e cftado da Igreja , e peio Tri-

entre gozo , e pavor, diíTe : bunal do Santo Officio , efpe-

Como he ifto , Senhor ? Pois nao cialmente deíle Reyno ,
porque

era aquella Religiofa a mais qua- andavaó. os feus Miniiiros cui-

lificada na vida} AJJlm foy ( tor- dadofos , e atribulados com ma-

nou o Senhor) mas de Jua ma- terias de grandes conlcquencias.

yor virtude nafceo a fua ejiima- Dilatoufe o Meftre Fr. Joaó,
çaÔ y e o feu applaufo ; e talvez e foy tocando alguns pontos de

efquecida a humanidade ^ cahio na Fé em gloria da Igreja, e de

fraqueza de fe contentar lifongea- Deos. He fubtil o inimigo
;

da. Callou a Serva de Dcos
,

vio a diíliculdade da pratica
,

e poz a boca na terra , confun- começou a repreíentar no en-

dida em fua ignorância. Singu- tendimento de Sor Cezilia al-

iar cafo ! que pode mudamen- guma duvida; mas naô permit-

te reprehcnder aos que deíin- tio o Senhor, que cahiífe nella

quietando a virtude , a defen- fua Serva j porque , ferindolhe
terraó do feu retiro

, para a de repente nos olhos hum a6li-

exporem aos rifcos do applau- vo , e fermofo rayo de luz
,
que

fo , fahindo talvez a inconílde- da parte" de fora penetrava o
radas , e appetitofas inftancias Confellionario , vio qr.e fe lhe

do canto de huma cella para repreíenta^va a Imagem de hum
a frequência de hum Palácio, Chrifto mageílofo , com Cha-
do folitario de,hum Convento gas , e Coroa de efpinhos , en-

para o populofo de huma Ci- tendendo em feu coração
, que

dade , com o achaque de aíHíHr lhe dizia : Qiie no que aUi ouvi-

ao doente, ou a confolaçaó de ra naÕ tiveffe efcruptilo
^
porque

fe ouvir praticar na virtude; eraÔ verdades taõ claras^ como

naó advertindo os que o pedem, aquella híZj que tinha vijio. Fi-

ou os que o confentem
,

que cou confufa , e confundida Sor
com a obfervancia mais acaute- Cezilia; e fepultada em í\\tnr

lada faó mais fubtis os aflal- cio, cahio por terra, adorando
tos da vangloria. E fe das por- o Senhor. Acabou o difcurfo

tas a dentro da fua Claufura o Meftre Fr. Joaó, efperando

pode talvez o Religiofo, ou a repoftaj e vendo', que nem o
Religiofa , entre poucos votos, rainimo rumor fe percebia de
perigar nefte alFalto

, que fcrá quem o efcutava , bateo no ra-

expofta á eftimaçao própria , no lo huma , e outra vez. Tornou
lifongeiro theatro do Âlundo? em íi Sor Cezilia , e Icvantan-

Se talvez fe acha o riíco nas do-fe , e refpondendo com tur-

tranquillid^Jes do Oceano , que baçaõ , lhe poz o Padre huma
fera entre as Ibberbas corren- obediência-

,
para que lhe ex-

tes do Jordam ! plicaíFe a caufa
,
que a tivera

Detinha-fe huma vez Sor muda. Nafí podia refiftir ao pre-

Cczilia ( poueo tempo antes ceito; referio tudo o que tinha

Part. ÍV. Aaaa ii viíto,
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vifto , e paíTado. Teftemnnha
delta verdade foy o mefmo Ve-
nerável Padre Meftre.

Ao dia íeguinte cahio en-

ferma Sor Cezilia : a idade, os

achaques , e as penitencias , lhe

podiaô fegurar
,
que era a ulti-

com que edificara a Igreja daqtieU

le Mofteiro
j
pelo que naÔ tarda'

ria o mefmo Senhor muito em lhe

dar hum grande premio.

A Prioreza
, que ( como era

commum naquella Gafa ) tinha

experiência
,
que naó careciaò

ma doença , fe ella , muito an- de myfterio as palavras de Sor
ticipadamente a efte accidente, Cezilia, inftou com ella

,
para

naõ tivera alcançado
, que o que lhe explicaíTe o que naquel-

primeiro feria o ultimo. Efta le particular alcançava , amea-
noticia teve em fonhos ; conf- çando-a

,
que a obrigaria o Vi-

tou defpois de fua morte , a- gario com huma obediência,

chando-íelhe efcrito de fua pro- Rendeoie a boa fubdita , e con-

pria letra. Appareceolhe o Me- tinuando com alvoroço , diífe

:

nino Jefu ( premio da anciã Que ejiando ( haviapouco ) oran-

com que o fervia , e adorava ) do y e pedindo a Deos pelo au-

e dizendo-lhe ella: Senhor^ que- gmento^ e confervaçaÕ da ob/er-

reis levarme para vos ? Incli- vanciã daquella Cafa , vira ao Se-

nou o Menino a cabeça , fcgu- nhor em hum throno de inexplica-

rando-lhe, que íim. Tornou el- vel magejlade
,

que com alegre

la: E fera logo} Sorriofe oMe- femhlante lançava huma benção ao

nino , e ao mefmo tempo defap- Padre Mefirc \ dando-lhe a conhe-

pateceo a vifaó, e acordou Sor cer a ella^ que aquellabençaÕ era

Cezilia taõ certa de que feria premio da obra da Igreja acaba-

o fim da fua vida a primeira da com tanta perfeição , como fo-
doença, que logo deu a enten- raÕ as contradiçoens , com que fe
der, que efta era a ultima, intentou , e finalmente fe confe-

Com efte conhecimento fe guio, E faberd ^ Madre Prioreza

difpoz com tanto íbcego
,
que ( accrefcentou Sor Cezilia ) pa-

io lho embaraçava o alvoroço, ra confolaçaõ fua , e das ditofas

Aílím paífou alguns dias ; e cha- filhas defia Cafa ,
que todas , as que

mando hum delles a Prelada, até aqui tem falecido nella
, fe

lhe diíTe com defufada alegria: falvaraõ por mifericordia de Deos.

Que viflo ella fe achar em huma Grande felicidade, piedofamen-

cama^ e incapaz daquella diligen-

cia , lhe pedia
,
que fallajfe ao

Padre Vigário ( era o Venerá-

vel Padre Meftre Fr. Joaó de
Vafconcellos , na occaílaõ em
que tinha acabado com igual

felicidade ,
que induftria , a obra

te crida , defte Seminário da ob-

fervancia ; e naõ menor ventu-

ra para as que o habitaõ , vi-

ver antes em hum Santuário
,

que em hum Mofteiro I

Tinha fem duvida alcança-

do Sor Cezilia, por mercê de
da Igreja ) e lhe pedijfe da fua Deos , a fortuna

,
que indica

parte a benção ., e que lhe rogava va aquella benção ao Meftre

trataffe muito de fua faude ,
que

era fua vida de muita importân-

cia d Igreja Catholica ; e que efti-

veffe certo
,

que agradara muito

a Deos no difpendio^ e cuidado
,

Fr. Joaó ; naõ a expjicou entaó,

mas viole brevemente. Cahio
o Padre em huma doença li-

geira , convaleceo depreíTa ; e

indo á Igreja a dizer Milía,

fora6
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foráo as Religiofas ao Coro

,

rigorofa dor , com que o Se-

alvoroçadas , a dar graças a nhor quiz por todo o tempo

,

Deos pela melhora , e a ter o que viveo na Glaufura, provar

gofto de o ver com ella. Foraó fua paciência , moílrando-lhe,

dar logo efta noticia a Sor Ce- que fora data da fua maó, onde
zilia, entendendo, que Ihenaõ nao fe ignorava o motivo de
podiaÕ fazer mayorhfonja, nem querer dobrarlhe o merecimen-
applicarem ao que eftava pade- to. Viviaó ainda as Religiofas

cendo melhor mefinha. Aílím junto ao Poftigo do Arcebifpo,

fabia eftimar efta fubdita tal no Mofteiro novo ; cahio hiuna

Prelado , mas naó menos elle a noite hum rayo nelle ( fem dam--

ella, como o que tanto a co- no de peífoa, e fó do edifício )

hhecia. Ouvio ella, quedíziaó: mas com [hum prodigiofo eíFei-

Jd o Padre Mejire ejld fam\ e to, porque cahio atempo, que
refpondeocom femblante trifte: Sor Cezilia ou fonhava , ou
Sim ejld faÕ. Repararão no pou- via

,
que vinha hum rayo fobre

co, que a alegrara coufa para ella, e que lhe alcançava a par-

todas de tanto gofto ; e diíFe te direita. Acordou eftremeci-

huma : Que deva ejla Leiga tan- da , e moleftada , naõ fó do ef-

to ao Padre Mejlre\ e que fe nao trondo, mas de huma dor tao
alegre^ nem ejiime vello rejiitui- aguda

, que tomando-lhe hum
do dfuafaude ? Mas como vaõ pé, lho naõ confentia pôr no
longe os difcurfos dos Juftos chaó. Efta dor, ás vezes me-
dos puramente humanos ! E que nos intenfa , a moleftou toda a
pouco percebido he o feu myf- vida , e nas occaíioens de tro-

teriofo jidioma dos ouvidos da voada , anticipando-lhe com
terra ! Alegrava6-íe aquellas pe- mais vivo eíFeito a noticia dei-

lo que viaó ; entriftecia-fe Sor la. Efta foy a origem , e cau-

Cezilia pelo que alcançava. El- ia de fua morte , fem que lha

las viaô huma faude
, que lhe difpuzeíTe outro achaque,

parecia milagre ; ella eftava ven- Aggravou-felhe efte com in-

do o pouco
,

que diftava da toleráveis dores , mas fofridas

morte. Elias parecialhes agra- com taô igual femblante , como
decimento o alvoroço ; ella fó fe nada a moleftara ; eftando-fe

na fua trifteza conhecia o feu vendo na exterioridade da in-

agradecimento, porque bem ai- flammaçaò daquella parte o que
cançava

,
que aquella melhora padecia , e o que diílimulava.

era huma defpedida da vida. Affim fe lhe dilatou dous me-
Succedeo aíGm

,
porque breve- zes efte purgatório : e como fa-

mente recahio o Venerável Pa- bia quando havia de ter ter-

dre , e faleceo brevemente. mo
,

pedio os Sacramentos
,

Mas naó tardou muito Sor quando vio, que eraõ precifos.

CezUia
, que fe naó adiantaíTe Foy a devoção igual á adver-

a reconhecer a coroa
,
que o eí- tencia , e focego com que os

perava
,

porque era já tempo recebeo
,
paíTando o dia feguin-

de fe lhe naó dilatar a íua. Ti- te inteiro em hum filertcio fo-

nhaõ-na difpofto para ella mui- cegado; feguioíe todo o outro,

toanticipados, econtinuosmar- de huma defufada , e eftranha

tyrios. Foy hum delles huma alegria. Parecco ás Religiofas,

que
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que eraó effeitos de melhora

,

o Summo Pontífice. Daqui fe

e ( no que colhiaô do exterior) pode inferir que feria o mais,

que aquella vez efcapava ; mas e o mayor o que fe nos efcon-

atalhou eíle penfamento a re- deo de fua vida, fendo hum
foluçaó com que pedio , que taÕ grande voto o que appro-
Ihe cliamaíTem os Padres para vou eíle lilencio ; mas nem mc-
o Oíficio da ultima hora. En- nos eíle íilencio para grande
trarão

;
pedio a vela ; e acom- credito,

panhou o OíEcio com inteira

advertência ; e logo correndo CAPITULO XXX.
os olhos com agrado por todas

as Religiofas , levantou o bra- De Soror Leonor da AJfumpçao,
ço direito, e foy-o recolhendo,

como fe as abraçara , e le def-

pedira. Cerrou placidamente

os olhos , e íem fazer outro ter-

mo, deu a feu Creador o efpi-

rito , em huma terça feira de
Novembro de 165-1.

No inílante que efp irava
,

vio a Madre Sor Clara do Sa-

Converfa.

Muitas proporçoens tem a

graça com a natureza ,

íicaado cada huma em fua esfe-

ra
, porque também na linha ef-

pirituaí he natureza a graça ,

como principio da vida, com
que fe vive para Deos ; e fen-

cramento
, peíToa de tanta ca- do hum dos eiFeinos da nature

pacidade ( faberfehá melhor a- za o confervar, nos que tem a

diante
) que fiava o Geo dclla mefma , afemclhança, eíTe íem

femelhantes fegredos ; referin- duvida fe achará também na
do eíle, como de outra peíFoa, graça. líToquiz dar a entender
que fobre oMoíleiro fobia hum S. Paulo, quando efcreveo

,
que

refplandecente globo de luz en- predeílinando-nos Deos para a

tre as duas Virgens, e Marty- fua graça , nos fez conformes
res infignes. Santa Cezilia, e aíeu Filho na femelhança. Por-
Santa ígnez , Protefloras da que a graça aífemelha na fua

Ordem Dominicana , e fingula- linha , como a natureza aíleme-

res empregos da devoção de lha na fua.

Sor Cezilia. Poucos dias def- Bom exemplo temos entre

pois de feu ditofo falecimento, maons na vida de Sor Leonor,
fazia o Venerável Padre Meítre may de Sor Cezilia , de quem
Fr. Joaó de Vafconcellos huma agora acabamos de fallar. Gran-
Pratica em a profiíTaõ de huma de harmonia fez em ambas a
Noviça ,e tocando (como quem graça, como le competira com
dava pouco defafogo ao muito, a natureza

;
porque le a natu-

que callava feu efpirito ) na reza as fez ambas a mefma car-

obfervancia, e virtude deíla Ca- ne , a graça as fez ambas o
fa , diíTe ,

que havia pouco fa- mefmo efpirito ; fe a natureza

lecera nella huma Irmãa Gon- fez que aquella filha foíFe fe-

vería, por nome Sor Cezilia
,

melhança deíla may, fez a gra-

em cuja vida havia coufas taô ça que nefta may fe achaífe

grandes ,
que nao era poífivel toda a femelhança daquella fi-

publicarcm fe , fem confultar lha. Aífim toraó ambas nefta

primeiro ò Oráculo da Igreja

,

Gafa [Religiofas , ambas Con-
verfas

,
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verfas , ambas obfervantes , am- noite, que anaó achafíe na me-

bas mimofas de Deos ; e ambas fa , fentando-fe a ella raó hon-

grande aíTumpto deílenoíToven- rado, e contente , como quem
turofo trabalho. tinha ao mefmo Deos por hof-

Dilatou o Geo o de fua pe- pede.

regrinaçaó a Sor Leonor , mais Cerroufe huma noite car-

que a Sor Cezilia
,
porque fa- rancuda , cbntinuofe tempeftuo-

lecendo efta de perto de feíTen- fa, achava-fe o bom Lavrador

ta annos, chegou fua mãy aos em fua cafa ( como lituada em
oitenta, taó bem gaftados to- o meyo de huma campina ) íem
dos

,
que perguntando-lhe hu- companhia

,
que lhe fizcíTe ap-

ma peílba de refpcito ( já en- petecer , e eftimar a mcfa , cof-

taõ vivia Sor Leonor neíta Ca- tumado em todas a ler a necef-

la ) que vida tinha íido a fua ? lidade , e a pobreza por convi-

Refpondeo com linceridade dif- dada. Continuava a tormenta

,

creta em fó três palavras , o foy perdendo a efperança. Cha-
que fc naô diria melhor em mui- ma os fervos , manda-os

,
que

tas : Donzella , tudo foy innocen- com fachas accezas íayao ao

cia ; cafada , tudo molejiia \ e Frei-

ra , tudo gloria. Bem nos podia
poupar efta repofta o cuidado

campo, e ao caminho, a bra-

dar por quem quizeíTe gafalha-

do. Nao podia deixar de ter

de mais efcritura , porque nao hum grande encontro de inte-

póde haver mais que dizer de refle , hum taó grande lanço
fua vida; mais naõ fera o que de caridade. Eis-que guiados
dilTermos mas que huma expo- pelo norte dos brados , e da
liçaô daquella repofta. luz , refpondem , e fe vem che-

Ficou fó noticia do fobre- gando dous Religiofos Capu-
nome do pay de Sor Leonor chos

,
que perdida a eftrada , e

( que foy o de Varela ) e do fem tino, e alento para a buf-

groíFo trato de fua Familia , e car , com o efcuro da noite , e
Cafa , como dos Lavradores

mais ricos no termo de Évora,
naó menos que de fua vida

,

por homem timorato , e de fãa

,

rigor da tempeftade, fe facrifi-

cavaó a ella fem mais abrigo

,

que o campo defcuberto , e hum
pouco de burel taó molhado

,

e limpa confciencia; mas fobre que antes ajudava a tormenta,

que valia contra ella , antes vi-

nha a lervir de carga
, que de

cobertura. Já íc apreííaõ alvo-

roçados
, já chegaô atropelando

tudo com tantos extremos de

caritativo , e defvelado com os

delamparos do próximo
,

que

com a porta , e as maons aber-

tas , a todas as horas era fegun- deícommodos , já entendem ,

do Abraham nos empregos da que os que cftaó vendo , naó

hofpitalidade , mandando como feraõ menos que Anjos , e nem
outro pay de famílias a léus íer- os defenganava o idioma huma-
vos , e criados

,
que trouxeí- no, com que de parte de ícu

fem , e encaminhaífem para fua fenhor lhe oíferecem gafalha-

cafa, os que encontraíTem pelas do; todas as circunftancias fc-

eftradas defencaminhados , e fa- guravaó o foccorro do Ceo.

mintos ; e como efta era para Levantaó os peregrinos as mãos,

elle a mayor lifonja , naó havia e os olhos a cUe , dando em
feu
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,

feu coração graças ao Pay das tre ellas. Com efte delaTocego
mifericordJas '-, leguem o cami- acordou , perdendo a vifaó j

nho , eruraó as portas do bom mas nunca a lembrança , e o
hofpeJeiro, que romando-os nos defejo com que a vira. Deípois
braços,e embaraçando-lhes agra- de Freira alcançou, que aquel-

decimentos, os foccorre ao fo- le era o emblema, em que o
go contra o frio, na mefa con- Efpofo Divino decifrara a line-

tra a neceífidade , agradecendo za do Sacramento , de que fo-

a Dcos o honrallo aqueIJa noite ra, e era Sacrário o ventre de
com taes hofpedes , e os hofpe- fua May Soberana , e o coração

des o acharem naquelia cafa a da Igreja Catholica , dizendo, Aceryus

fua providencia. que elle era paó cuberto de flo- ^"[j*^'

Bailara efte ca fo para faber- res, ou monte de trigo, cerca- jíijís

mos quem foy o pay de Sor do de cândidas aífucenas ;
que Cant. 7.

Leonor , íe a criação , e boa decifrado no fentido Tropolo-
indole da filha naó houvera de gico , he a figura , e timbre

fer argumento do que fora feu defta Cafa, porque he o Sacra-

pay. Chamoufe ella Leonor Pi- mento paó afliftido de aífuce»

res Rofada. Já nos primeiros nas, que faõ as filhas delia,

annos era notável feu retiro; a Naó podiaô duvidaríe eftas

inclinação ás coufas fagradas

,

providencias do Ceo, e antici-

como a de viver em Claufura pados emblemas da vida
,
que

recoleta, porque coftumava di- Sor Leonor abraçaria em ma-
zer

( pelo que ouvia , e alcan- yor idade, porque era rara fua

cava naquelles poucos annos) íimplicidade, e importância ( tef-

que naó havia de ter outra vi- temunhavaõ no aílím feus Con-
da mais

, que a de Freira do feífores ) fendo eftas as diípo-

Cal vario de Évora ; affim lhe fiçoens
,
que buíca o Ceo nos

chamavaó os pays a fua Capu- efpiritos, a quem ha de reve-

cha do Calvário, ettimando na lar feus fegredos. Naó deíco-

filha aquella propenfaó devota, nheciaó feus pays que naqu el-

Foy efta crefcendo com os an- Ia filha naó tinhaó mais que o
nos : e parece , que já merecia nome de fua , porque já expe-

ao Ceo cuidados, porque defti- rimentavaó em feu eftylo de vi-

nando-a a outra Claufura
, que da o para que Deos lha dera

;

ainda naó exiftia , lha quiz re- mas os groíTos cabedaes de fua

prefentar em hum emblema
, Cafa , o defejo natural de di-

que Leonor naó pode entender jatar nos filhos a fegunda vida,

entaó, mas affim lhe ficou im- e o veremna já contando deza-

preífa na lembrança , que cor- féis annos , os fez entrar em
rendo os annos, conhecco nella peníamentos de lhe dar eftado,

o que devia ao Ceo
,

que lha que em fua velhice lhes fervifíe

reprefentara. de arrimo. Affim diípuzeraô o
Foy a vifaó em fonhos ; re- dtfpoforio, fem lhe darem no-

prefentando-felhe, que via hum ticia, ou por lhe pouparem o
grande monte de trigo muito diífabor

,
que teria com ella

,

limpo, cercado de aífucenas, e ou por conhecerem na fua fo"

que defejava com vivas anciãs geiçaó que naó lhes daria ou-

chcgar a elle , e defcançar en- tra repoíla mais
, que a obe-

diência.
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diôncia, Siiccedeo: aííím ; efcu- a ler íefvida

;
para^; conífiiraõ dâ$

tou , e obedeceo Leonor a feuí>, que nos Clauftros- Sagrados re-

pays , entendendo
,
que Deos af^ paraõf tstmo neltes 'pontos , fem

fim o diípuníia , mas que 1330 advertiram, que jia Monarchia
permitiíia, fe lhe fruílraíTe a-fci-, da Igreja fefó o fórirír faz be-

perançi ,
que até aili a entretir nemeri,tos, fó os feryo^ tem mer

yera , de difFe rente vida Ihores-oflicios. Aífim açonfelha-r

f^C';.Il>cu-'pavel paírt>u á de cafa-: da db Geo, Ldo .quei grangeari^

da., merecendo nella a que fuP no que tòmaya ^..fe, partio Lep-?

pirava, de viuva, para fe dar tpr nõr.Firçs Rofada y com lua filha

da a Deos , que aífim Ihíí i.coctr CJecilÍA; de Souia , acorapanhan-

cedeo, ficando, com trez. filhos, dp aá;lVeljgiofaaj:, • que vinhap

e duas filhas , : naò fendo dte para a nova fundação. , >

embaraços
, para; Ijie fahirçm ,' e .. Mas ,0 demónio yá quem el-r

a conquiH:ar;em bons cafamencos, la defagçadava , difpoz na noite^

Mas já fua efperança levantava que precedeoá jornada para Lis-

os olhos ao Cei) com liberdade', bya, que junto ao apofento, em
para fufpirar melhor cadea ; -re- que- fe recolherão amai, e filha

^

colheo íe comfuamáy, e defen- fe. ^cfiáiTe hum cabritinho ,
(ou

ganpu ospertendentes com o ef- leria a /órma do rneímo inimi-
tyl;),.que tomou de vida, antes ga , .de quem foy a iadufiria )
retiro de todos os commodos ,>fe que niioca fe callou •, bradando
intereíTes delia. Naò tardou o pela mãy^Defpertou o grito im-
Çeo em lhe diminuir os eníbá- portunoj que nao permittia fo-

raços, levando-lhe os trez filhos
;

cego, em Leonor Pires a lem-
menos tardou Leonor em lhe branca,' imaginando, como doía,

agradecer a providencia , facri; e -coitava , ainda nos brutos^ ^
ficando-lhe a liberdade em. que feparaçag entre pays, e filhos

,

a punha , e dando a huma das e paílbu com a imaginação a buí^

filhas ornais preciofo de fua ca- car afilha, que deixava no Mun-
ia , e fazendas , e pondo-a de- do , e naquella terra,Me que fõ

baixo do cuidado de huma tia, apartava para toda a vida: foy-

com SorCecilia, (que era a ou- [e,-a natureza levando da lem-

tra filha, herdeira de fcu meímo branca tao poderoíamente, que
génio, e efpirito ) fe refolveo á rompendo em vivas faudades,

bulcar efta nova Recoleta, com parece , que já lhe aceitava o
as Fundadoras

,
que fahiaô de confelho , fe naó da fufpenfa5

Santa Catharina de. Évora, por do propbíito , fe quer na dilação

fcr huma delias ,(eâ que le ef- para melhor tempo. Mas nao

colheo para Prioreza) a Madre valeo a induftria do demónio.
Soror Ifabel de Jefus , fua tia. porque começou a faudade nao

O menos ,ein que reparou obedecida a fer o primeiro fa*

Leonor, foi em haver de. fer crificio, e a dobrar-fe o mereci-;

Freira Converfa ,
(ella, como mento donde fe efperava en-

como lua filha Cecilia ) em ca- fraquecido. Enxugou Leonor as

fa adonde tinha a tia Freira do lagrimas com os intereíFes do
Coro, e Prelada, porque dou- bem, que hia comparando com
trinada por Chrifto

,
que bufca- ellas. PaíTou a Lisboa , entrou

va Efpofo, vinha aíervir, e nao com a filha nefta Cafa
,

profef-

Part. IV. Bbbb ia-
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fâfaÔ ambas nella. Já cm-feu lu- que adereçava , e punha ao lu-

me , repetindo com gofto: Deos
diante. Accrefcentava a efta por-

ção a mayor parte da que lhe

cabia na mefa, e levava-a , e o

_ _ maia que grangeava íua induí-

paçaô paíTava ao Coro , e ô que tria , á Rodeira
,
que era a que

íe detinha nefte) dcvia-o á boa o repartia com tanto alvoroço,

diligencia, com que fe aprelTa- como quem lhe naô duvidava o~ *

rendimento. Guardava inviolá-

vel filencio
,
que nunca a ouvi-

rão , naÕ fó em lugares prohibi-

gar fica efta noticia. '^ >í«>ít -

ir: Vio-fe Sor Leonor- Freira

Converfa , e como íe fempre vi-

vera fervindo , naó tinha mais

goftofo emprego. Da fua occu-

va naquella. Era grande a deli

cia 3 e interior o cofttentamen-

to^, com que fe dílaráva^ diante

do Santiífimo ; com a fede de o
repetir , hia para o Goro huma
Qiiinta Feira Mayor , em com

dos , mas nas officinas em que
aílíftia , fem fe lhe ouvir palavra

defnecelTaria. Ainda foy mais;

panhia da mais Communidade
,

que na6 havendo commodos no

a aíTiftir aoOiHcio Divino, dei* Mofteiro novo, mandou a Pre-

xando já fatisfeito tudo o que ef-

tavâ a feu c^rgo
;
quando che-

gando-fe a ella a Prelada , a man-
da

,
que volte á coíinha , a ade-

reçar hum pouco de peixe, que

lada
,
que ella , e fua filha Sor

Cecilia fe recolheíTem em hu-

ma cella. Entendeo a Mellra de

Noviças, que difpenfariaõ na ley

do filencio a familiaridade, e o
chegara. Sem levantar olhos

,

fangue , e examinando-o repeti-

voltou Sor Leonor para donde da , e acauteladamente , as achou

a chamava a obediência
,
por ttlais fempre occupadas , com tal fc-

qiie lhe ficavao donde a levava a paraçaô, e filencio, como feem
devoção. Mas naó tardou o pre- tal eftrciteza podeíTem defco-

mio a efte facrificio. Entra na

cofinha , eis-que de repente vê

voar fobre a cabeça huma cân-

dida pomba
,
que fazendo a feu

modo fefta , e agafalho com o

nhccer a natureza, eavifinhan-

ça.

Afiim trazia fogeitos, e do-

minados os fentidos , de que íe

lhe feguio a grande conftancia

bater das azas , defappareceo , de fua paciência : fem haver con-

fendo taó difficil a averiguar por trariedade
,

que a naó achaíTe

donde fahira, como o por don- igual , e muito mais entrada já

de entrara , fabendo-fe Í<S
, que naquelles annos , em que he dif-

fuccedera, porque fallando Sor ficuítofo o lolFrimento , como fa-

Leonor nos prémios da obedi- cil o motivo de arrifcallo. Fal-

ência , contou o fucceíTo
,

pon- tava5-lhe já os dentes , e fucce-

do-o em terceira peflba. dendo algumas vezes porem-lhe

Se era efta a^bediencia de reçaõ de paó duro , nem por if-

Sor Leonor, fácil ficadeconhe- fo pedia outro; molhado aquel-

cer a fua humildade , a fua mor- le na agua , lhe fervia de fuften-

tificaçaõ; mas fobre tudo pare- to. Apanhava a talvez o Invcr^

ce ,
que voara fua caridade , mais no pouco enroupada , aílím o hia

entranhavel com os pobres. Faz- paíTando , íe a Veftiaria o na6

íe no Moíleiro comer particu- reparava , e lhe acodia. Naó hou-

lar para elles comodaCommu- ve palavra
, por afpera , ou im-

nidade j aquellc era o primeiro
,

pertinência
,
por repetida

,
que
lhe
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lhe mudaíTe o rofto , ou Jhe ai- lhe diélavaocfpirito, outras de
teraíTe o focego , nafccndo-lhe

deíle o eílar fempre prompta
para a ConfiíTaõ, eCommunhaõ
de duas vezes na femana , como
he eftylo da Gafa ; e o que mais

era , fem dar aos GonfeíTores mo-

que tinha feito eftudo , repetin-

do muitas vezes : Mijericordias

Domini in aternum cantaho.

Feito ílnal para a oração , era

a primeira que voava para o Co-
ro; eadvertindo-Ihe alguma Re-

leftia. E perguntando-lhe : Como ligiofa, (que via o muito, que
era taõ breve naquelle lugar ? Ref- tinha que trabalhar aquelle dia )

pondeo : Que por chegar a elle porque naó ficava , refpondeo

:

fem duvida. Porque , emfe me ojfe- Que todas as vezes
,
que a Pre-

recendo alguma ( continuava com lada a mandava ficar da oração ,

feguran^ã) rezo hum Padre noffbf experimentava o trabalho maispe-

e logo o Senhor me põem tudo cia- nofo , e dilatado ; e deixando-a ir

TO. Aííim era pura fua confcien- a ella ^ ou muy aliviado j ou de to-

cia ; nem fe podia crer menos do feito. Daíinceridade com que
do focego delia ; mas nem aílim o dizia , e do que as Procura-
baftava a lhe enxugar as lagri- deiras viaô por experiência , fe

mas com que alli chegava. Seria
,

entendeo bem
,
que era mais que

que fe lhe derretia o coração nas humana a diligencia , e compa-
viíinhanças do Sol

, que queria nhia
, que a aliviava ; e confir-

recolher nelle.
^ mava-fe na anciã, com que per-

Na oração era tao continua

,

fuadia ás que vinhaõ para o Mof-
que naõ havia em fua vida mais teiro , que nunca deixaíTem a
que huma alternativa de orar,

ou fervir. Recolhida á noite na

cella , orava duas horas. Dava
trez ao defcanço ; levantava-fe

oração
,
porque era infallivel a

experiência do que fe merecia
com ella. Naó fe foube cafo in-

dividual
,

porque os efpiritos

logo, e até que o dia a chamaf- mais capazes de lhe fuccederem,
fe para a fua officina , orava. Nas faõ os mais advertidos em os

Matinas , a que aílíftem as Gon- occultarem.

verfas , ficava no Goro até o Sendo muitas fuás particu-

mefmo tempo. Nas occupaçoes
,

lares devoções (que lhe Ievava6

em que a punha a obediência

,

algumas horas entre noite , e dia

fervia, e orava, porque, fepo- nas Gapellinhas do Glauftro, e

dia deíoccupar huma maô do íer- varandas) era no Gapitulo ma-

viço , trazia nella o Roíario ; fe yor a detença , orando pelas de-

occupava ambas, punha junto a fiintas , e em efpecial pelas que

íi hum monte de pedrinhas , c conhecera mais beneméritas da-

como podia , as hia paíTando co- quella lembrança. Foy huma Do-
mo contas. Reparou nas pedras na Maria de Távora , GondeíTa

huma Religiofa , e perguntando- do Bafto , falecida de pouco , e

lhe para que eraò , refpondeo

:

enterrada por efcolha fua na-

Que para apedrejar o demónio , e quelle Gapitulo. Orava porella

tello em difiancia-, que nao chegaf- huma noite
,
quando vio que

fe a tentalla. Se era tal o traba- de fua íepultura fe levantava

lho, que lhe naõ permittia nem hum vulto refplandecente ,
que

as contas, nem as pedras, valia- lobindo vagaroío ao alto da ca-

fé de jaculatórias , humas
, que fa , defappareceo , lançando mais

Part. IV. Bbbb ii vi-
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,

e copiòfa luz. Foy grande çoar o ornato dos merecimen
tos.

Efte

brou

vjva

fua alegria ,
que os primeiros

dias naÒ foube diffimulalla en-

tre as mais.Religiofas , e filhas da

CondeíTa ,
que choravaô a falta

,

que lhes fizera a ellas , eáCafa;
e importunando-a com a per-

conhecimento lhe do-

o valor para continuar

com mais fervorofa anciã os feus

exercicios ; mas paíTado algum
tempo, faltaraò-lhe as forças, e

gunta, de porque as naÕ acom- deíoccuparaó-na das oificinas,

panhava , relatou o que lhe fuc- que lhas tinhaó cançadas. Co-
meçou lequea viver no Coro

,

fó fahia a tomar algum fuften-

to, e pouco defcanço. Como já

fufpirava , ou via vifinho o ter-

mo, contava os dias , e as ho-

ras
,
que fe lhe dilatava a pere-

grinazaõ.

cedera. Seria licença , ou pre-

ceito do Ceo , o dar aquella no-

ticia; e grande argumento
,
pa-

ra fe crer a novidade de fe ouvir.

Mas diípunha o Ceo a ulti-

ma coroa de feus trabalhos
,
por

hum taõ raro caminho
,
que a

naó proftraraõ os achaques , nem
os annos , fendo eftcs incuráveis

achaques
,
quando já crefcidos.

Contava já Sor Leonor os últi-

mos dos oitenta com que fale-

ceo
,
quando em huma fefta fei-

ra da Qnarefma , ( em que acom-

panhava a Communidade na Pro-

ciíFaó dos Paífos ) pondo os olhos ardente anciã de acabar
,
paífou

no Senhor , vio com os olhos áquella vida ,
porque viveo mor-

corporaes cm fua cabeça vivas ta , e morreo mortificada em qua-

as chagas dos efpinhos, eofan- renta e feia annos deCIaufura,

gue , que banhando o rofto fa- com perto de oitenta de idade,

grado, lhe enfanguentava os ca- em hum Sabbado^ 10 de Março
bellos. AtraveíFou-lhe huma dor de 165*3. Podendo bem chamar-

vehemente o coração compaíli- fe Feniz Dominica, que os an-

vo , e taó vehemente
, que fegu- nos , e o fogo , a idade , eo amor

_ Conheceo finalmente

o fim delia , e diíTc ás Religio-

fas
,
que morria. Parecia-lhes de-

lírio da idade ,
porque a viao

fem outra moleftia. Pedio inf-

tantemente os Sacramentos , e

recebidos com veneração , e gof-

to , fem mais achaque
, que os

annos , fem mais dor
, que huma

dor

que

rando que morria , cahio em hu-

ma cama. Alegrava-fe de vet,
que acabava ás mãos daquella

, mas era ella ta6 aguda,
entre as anciãs lhe mortifi-

cava a alegria. Dahi a poucos
dias lhe appareceo em fonhos o
Senhor, e veftindo-lhe huma tú-

nica preciofa, lhe accreícentava

naô menos cuftofo ornato em hu-

ma parte , deixando-lhe a outra

fem elle. Aíllm defapparcceo a

viíaó , deixando-a illuftrada
,

para conhecer que entaõ naó aca-

baria, porque ainda lhe reftavaõ

mais trabalhos
, para apcrfei-

a reduzirão a fèpultura para re-

fufcitar a melhor vida.

CAPITULO XXXI.

De Súr IJúbel da VifítaçaÕ^

Converfa.

QUiz povoa r-fe o Ceo das

ReligiofasConverfas defta

Cafa, levando delia quatro

em trez annos , como fcgurando

o quanto lhe agradava aquella

harmonia , com que as experi-

mentara defveladas neíba morta!

vida , ajuntando âs contempla-

ções
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ç6es de Maria aos exercícios de Confeífionario , eCommiingato-

rio ; e finalmeate reduzio-a a

hum tal deíabrimento

fentou em feii animo
,
que af-

que nao

taó rigo-

Martha. Foi eíta ultima Soror

Ifabel
,
que em menos annos de

Clauíura
, que as outras

, (
pois

naó contou mais que féis ) voou podia continuar vida

a emparelhar-fe com as que em rofa.

larga vida grangearaô mais com- Entrarão os confelhos dos

modos para a ultima jornada ConfeíTores, queconheciaobem
delia. a caufa daquelles efeitos , e que

Naíceo Sor Ifabel no lugar fó fe haviao de deftruir com a

de Bemfica , Termo de Lisboa
,

conftancia nos bons propoíltos.

de pays humildes nos olhos do
Mundo, nos de Deos mimofos,
como pobres , e feus tementes :

premiados com aquella filha
,
qué

com o inculpável de fua vida

mereceo
,
que feus Confeflbres

(fcriaõ os Religiofos da Reco-
leta Bemficana) a trouxeíTem á

noticia das Preladas defta Cafa
do Sacramento , com quem a vir-

tude era o mais preciofo dote

,

c poderofa valia a vontade , que

Ifabel moílrava de recolher-fe.

Tomou o habito , e com tal re-

foluçaô ,
que parece defafiou o

inimigo , fempre envejofo , e a-

gora menos íoíFredor , do que

nefta Cafa hia perdendo.

O primeiro combate cora

que a quiz amedrentar , foy , co-

brindo-lhe todo o Mofteiro de

fombras , vindo a perfuadilla

,

que efcolhera por vivenda huma
Noroega ,

porque naó havia luz tos os paíTos , como as quedaa,

em toda aquella Gafa ; alfim lha Que mandaílcm chamar feus

reprcfentava hum efcuro abyf- pays, que a levaíFem, já que a

Valerão as advertências , foy-fe

fuftentando ofoíFrimento nas ef-

peranças de vi£l:oriofo ; mas era

incansável o inimigo. Nefta ba-

talha paflbu Ifabel o anno de ap-

provação , merecendo com a re-

íiftencia , o chegar ás venturas

do dia de profeíía. Mas o de-

mónio ,
que via defperdiçadas as

aftucias de hum anno em huma
hora , apertou com todos feus

esforços a bataria; cahe por ter-

ra a conftancia ; cede a mifera-

vel combatida , vai-fe á Meftra
,

e com ella á Prioreza ; depõem

,

que fao fracos feus homferos pa-

ra aquella carga , a qrie fe offc'

recera fem experiência; accref-

centa : Que traz arrifcada a vi^

da em huma Cafa , em que tudo

faÕ tropeços por efcura. Que fe lhe

fazia intolerável hum ferviço,

que feito ás eícuras , eraõ tan"

mo na mais clara hora do dia.

Diípoz-lhe logo huma profunda

melancolia , oíFerecendo-Ihe aos

olhos , e á imagmaçao continuas

imagens de tnfteza , que tiran-

do-lhe o gofto de tudo , nem co-

mia , nem defcançava , fepulta-

da fempre em hum íilencio pe-

zado , fendo alegre , e tratavel

naó ajudavaó luas forças , ou ti-

nha tantos embaraços para fe

naó valer delias.

Sufpendeo-fe , admirou-fe a

Meftra ; admirou-fe , fufpcndeo-

fe a Prelada , naó tanto da ef-

cufa , como do motivo delia

;

naó tanto de parecer intolerável

o trabalho, mas de que o fízeíTe

de génio. PaíTou a pordhe hor- o efcuro da Cafa, fendo o Mol-

Tor nos lugares fagrados , tiran- teiro, como todas íuas officinas

,

do-lheoanimo de chegar aos do claras , e alegres , como pode
tef-
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tcftemunhar quem as vè , e as

vio. ( de que antes que ifto ef-

creveíTemos , fuy eu boa teíte-

munha , com grande gofto , e

confolaçaÕ minha ) Eraó pru-

dentes as Preladas , naó ignora-

rão as aftucias do confelheiro

das íbmbras ; refponderaó á No-
viça com brandura

, que fe dei-

xaíTe eftar mais huns dias , e

gafe o caio , daô graças ao Se-

nhor , eaonoíTo Patriarca; mas
dilatao-lhe a ProfiíTaó para exa-

me da períiftencia
;

profeíTa fi-

nalmente dia de Todos os San-

tos , com grande alvoroço do
Mofteiro , mayor o de feu efpi-

rito.

Enriqueceo-lho o Senhor com
dobrada luz para as importan-

mandaraõásReligiofas emCom- cias de fua alma , e conhecimen-

munidade, querogaíTem a Deos to das diípoíiçoens da vontade
por ella.

Chegava o dia de noíTo Pa-

triarca S. Domingos. ( he coftu-

Divina
;
podendo dizer com o

Meftre da paciência em a noite ,

que lhe precedeo a eíte dia:

me porfe em hum Altar do Co- Rurfum pojt tenebras fpero Incem,

rohuma reliquia da capa do San- Efpero outra vez luz de/pois das

to ) Chegarão a beijar as Reli- fombras. Aíllm fe via reftituida

giofas , chegou a Noviça com
eílas, e foi o mefmo chegar os

beiços á reliquia
,

que levantar

os olhos com alegre femblante,

como os que naquelle inllante

fe lhe banharão de luz tanto do
Ceo , como da Cafa em que eí^

tava , conhecendo o engano de

a ter por efcura
,
pois a via taó

á primeira alegria com que en-

trara nefta Gafa , e taô illuftra-

do feu conhecimento nos exer-

cícios delia
,

que já fervia de
exemplo nos dias em que todas

neceílitaõ de enlino. A mais re-

formada , a mais obediente , a
mais pobre , a mais humilde;
mas com excellencia a mais io-

dara, e alegre, como já oefta- frida, defcobrindo-fe a cada paí-

va fua alma , reprefentando-fc- fo os quilates de lua paciência,

lhe íuave a vida Religioía
, que porque levando-lhe fó Deos o

até alli recuíava, e trocada em penfamento, e indofe atráz def-

júbilos a trifteza
,
que até alli te fuavemente os fentidos, fuc-

a períeguía. Sufpendeofe, pon- cedia defcuidarfe de coufas
,
que

do os joelhos no chaõ , e levan- eftavaó a feu cargo , e reprehen-

tando a Deos o coração
,

que dendo-a , e caftigando-a afpera-

nao fofrendo taò incomparável mente as Preladas , nao fe lhe

gozo , rompeo pelos olhos em ouvio nunca palavra
,

que ou
duas correntes de goftofas la- pareceíTe impaciência , ou foíTe

grimas. Repararão as Religio- defculpa. Andava bufcando tai-

las ,
que Sor Ifabel fe detinha

;

vez as coufas , e eftava com as

viaõ ,
que chorava

, que as lagri-

mas crelciao comexceífo, e que

alli a hiaõ efquecendo; chegaô

a ella , pergunta6-lhe a caufa

;

naó pode refponder, porque os

foluços lhe prendem a voz na
garganta ; fó fe lhe entende com
eila enterrompida: Que quer fer

mãos fobre ellas
;
pareceo pri-

meiro ifto tontiíFe, como aquel-

loutro defcuido ; mas defenga-

nou a todas hum cafo.

Coftumaò as Religiofas nos
dias , e defpois que commun-
gaõ, fazer a vénia, proítrando-

fe diante daquellas
,

que fup-

Fr eira. Alegraó-fe todas , divul- põem fuás queixofas , ou offen-

di
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dídas; he efte oeílylo depedif cofinha , fobreveio-llie hum efti-

perdaó , e de fe reftitiiirem á licidio continuado, e taó forte

^

mutua caridade humas com ou- que brevemente a fez tiíica , e

trás , fendo obrigada em boa deile morreo. Alguns mezes lha

ley , aquella a quem íe faz a durou a enfermidade para exa-

vénia , a levantar logo a que ef- me de fua paciência , ou augmen-
tá proftrada. Succedeo, quehu- to da coroa delia. Naõ tinha

maReligiofa buícando ,e ach^n- mais alivio, ( linceramente o
do a Sor Ifabel no Coro , lhe confelTava) que ouvir fallar em
fez a vénia por certo efcrupu- Deos, ou hir ao Goro viíitallo,

lo. Naò fe moveo ellá , adver- e aíílftirlhe no Sacrário. Deti-

tio-a a proftrada
,
pedindo-lhe

,

nha-lè huma noite fora de ho*

que lhe perdoaíTe , e continuan- fas no mefmo Coro , achava-fe

do Sor ííabel immovel , e mu- também huma Religiofa na vi*

da , levanta-fe a Religioía , t gia do Sacramento, quando fo-

vê , que eftá extática com os raó ouvidos nelle trez grandes
olhos abertos , e pafmados , fem golpes ; aíTuftoufe a Religiofa ,

dar a nada tino. Aílim a deixou, mas elía furrindo-fe , lhe difle

advertindo ás outras
,
que fem com fegurança : Madre ^ naÔ te-

duvida eraó aqiielles os motivos nha medo
,
que fó comigo falia a-

dos feus efquecimentos
, paíTan- quelle avifú Bem fei ,

que hei de

do eftes de reprehendidos a en- morrer muito cedo,

vejados. Seguiofe a efte defengano
De trazer fempre em Deos huma confiíTaõ geral

, que fez

o fentido, lhe nafcia o naõ fal- logo. Já na6 havia nella acção,
lar mais que com Deos , ou de que naó foíTe aparelho para a-

Deos; documentos, que lhe de- quelle ultimo, e ignorado cami-

ra noflb Patriarca , de quem fe nho. Permittindo-lho o achaque,
lê o mefmo. Mas era ainda mais fó a achavaò no Coro. Mas quiz
o eftylo cora que fallava , por- o Ceo

, já que fe lhe revelara (aò
que criada no campo , em caía que íe entendeo ) fua morte

,

donde a doutrina naõ paífara da que fe lhe nao efcondeíTe a cir-

Cartilha , filha de pays humil- cumftancia de que feria ditofa;

des, de que nao aprenderia mais fuccedeo, que cftandonoCoro,
que afinceridade Catholica; ne- (orava também nelle outra Re-
nhuma liçaô de livros, como a ligiofa) ouvio (ao que lhe pa-

que naõfabialer, nemefcrever; recia na Igreja ) bem tempera-

pouco tempo de caía, para que dos, e fuaves inftrumentos , a*

a continuação a fizeífe delira

;

companhando finas , e afinadas

era com tudo tal a clareza , e vozes, de que fe refultava (co-

acerto com que propunha os moaífima era) huma Celeftehar-

myílerios de noíTa Fe , as mais monia. Levantou-fe , chegou á

miúdas circumftancias dos apro- outra Religiofa , perguntoulha

veitamentos eípirituaes , e por com fingeleza : Qjte fefta havia

hum eftylo taÕ concertado , e na Igreja
,
porque ejlava ouvindo

genuíno
, que bem fe conhecia huma mui concertada mufica, Naó

o Meílre, que a doutrinara, ea ouvia a outra nada, via, que ef-

claíFe em que aprendera. tava fechada a Igreja , entendeo,

Incançavel no trabalho da que a pergunta, ou era loucura,

OIL
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ou galantaria. Voltou, e man- eu ejioii nelle. Recebeo oS Sacrà-

dou-a para o. íeu lugar com en- nientos com alegria , c compun-
fado , e defabrimento. Tornou çaô de eípirito; e continuando
em li Sorlfabel, e eiitendendo

,

o OíEcio da agonia-, repararão

que fe aviíinhava muico fua jor- as Religiofas, que fefuípcndia;

nada, fe recolheo de todo á En-. benziale logo, e formava, buma
fermaria. figa para certo lug>r icJaiiCeJla.

-í, Era dia de Natal , foy ao Bem le via, que alli eftava ò;ini-

Goro a Enfermeira
, (ficara fó migo, de que triunfava. Acabou-

Sor Ifabel, que já fe nao podia fe o Oificio- , e pondo os olhos

levantar da cama) e, voltando, no Ceo, encaminhou paraelleo

equerendo-a confolar, (porque eípirito , em huma terça feira,

fabia a enveja com que via ir a dia na Religião confagrado a S.

todas a louvar a Deos ) lhe ref- Domingos , Eftrella
,
que a li-

pondeo : Seja louvado o Senhor
^

vrou daquellas primeiras íom-

que nefta cama me tem confol da bras , e agora a encaminharia pa-

ccm fua ajjijlencia. Entendeofe
,

ra as perennes luzes, em 10 de

que teria recebido algum mimo Março de 165-4. ^^^^ corpo fe a-

íingular do Ceo. Naô fe lhe per- chou organizadp, e inteiro, ain-

guntou nada
,
porque fe refpei- da que mirrhado , íeis annos dei-

tava muito íua modeftia. Só.

a

pois de feu falecimento.

Religiofa
,
que lhe refpondera

afpera, quando no Coro*lhe per- CAPITULO XXXII.
guntou da mufica , vendo a fe- .- - :

gurança com que eílava contan- Ba Madre Soror Maria de S. Jo
do as horas de fut vida , e o zé

j
primeiros pajfos de jua vi-

igual, e defafombrado femblan- da<^ e progrejfos na de Re/igio-

te com que eíperava o ultimo af- fa,

falto da morte , fe chegou a el-

la , e lhe perguntou : Que mufica TQ OJemos dizer, que de hum
fora aquella

,
que aquelle dia ou- 1 Mofteiro a outro , de hu-

ijira nalgreja} NaÔfeimais {ttí- nia a outra obfervancia
, ( fem

pondeo) que ouvir vozes ^ e inf accrefcentar mais que o voto da
trumentos concertados , e fuavijfi- Claufura) fepaíFou a Madre So-

fnos, ror Maria ; porque naó era a ca-

Como o mal a apertava mui- fa de feus pays menos reforma-

to , naó podia rezar os Padres da , nem elles menos piedofos,

NoíTos , que coftumaô todos os e aufteros em fua vida ,
que os

dias as Converías
;
pedio ás Re- Prelados da mayor recoleta. Fo-

ligiofas
,
que quizeíTem tomar raõ elles António Froes de A-

por ella eíTe trabalho , até os guiar, e Dona Ifabel da Cama-
principios de Março, que fe hia ra , naturaes de Lisboa , onde
chegando. Aflím media o tem- era bem conhecida fua nobreza,

po, mas parecialhe, que cami- como o eílylo reformado de fua

nhava vagarofo, e que íe lhe a- Cafa. Tinhaó quatro filhas; (dos

longava o prazo , e entrava em filhos naô ficou memoria ) a to-

defejos anciofos de fe ver com das poz fua mãy o nome fobe-

Deos , repetindo com fegura rano,e venturofo de Maria
,
por-

^onfiança : Deos ejld em mim , e que todas lhe nafceraõ ao Sab-

ijo ba-
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bado , dia de que era devotiíll- feíTor em S. Francifco da Cida-

ma , como da Senhora delle. de em Lisboa ; era o meímo de
"Nsfte dia fe jejuava em to- toda a familia. Chegoufe huma

da fua cafa a paó , eagua, com noite de Natal , levou-as a de-

que já era fabido
, que fe naó voçao a confelTarfe ; e feilo com

accendia fogo nella naquelle tanta Sor Maria, queoConfef-
dia. Em todos fe rezava o Ro- for fe admirou , e compungio.
fario , e outras devoçoens , co- Era efte o Padre Fr. Francifco

mo nas Feftas da Senhora, ten- dos Martyres, peíFoa douta , e

do ás Vefperas o mefmo jejum, reformada , prendas ,
que lhe de-

Das filhas falecerão duas ainda raõ a Mitra de Goa , e Prima-

de pouca idade, a terceira to- zia da índia. Tinha efte Padre
mou o habito no Mofteiro da íingular dom para encaminhar
Annunciada em Lisboa , e cha- efpiritos , e cultivar bons pro-

moule Soror Maria da Cruz ; a pofitos. Conhecia os daquella

quarta foi Soror Maria de S. Jo- tenra planta, que o Ceo já pa-

zé
,

que entrou nefta Cafa do rece
,
que tinha deftinado para

Sacramento em hum Sabbado, as perennes amenidades do Pa-

em outro faleceo, e tinha naf- raiío. Ouvio-a , e com aquella

eido em outro, como fica dito. applicaçaó, de quem tinha tan^

Venturofa Maria ! que em trez ta noticia do thefouro
,
que fe

Sabbados nafceo para o Mundo, começava a defcobrir naquella
nafceo para a Religião , nafceo confciencia. Exhortou-a com a
para o Ceo ! occafiaõ , que lhe dava a Igrc-

Com o exemplo detalmãy, ja, no que aquella noite repre-

com os exercicios efpirituaes
,

fentava. DizpoUa
,
para que re-

em que fe occupava timorata

,

cebeíFe em fua alma aquelle Me-
e em que lhe fervia de Meftra

,

nino
,
que deixara o Ceo por el-

madrugou tanto Sor Maria pa- la. E accrefcentava com efficaz.

ra as importâncias de fua alma, perfuafiva , que a noite eftava

que de féis annos paíTava intei- defabrida para os defamparos
ras as noites , naõ lhe permit- de huma lapa

;
que em feu co-

tindo defcanço os defejos de raçaõ lhe déíFe abrigo , donde
merecer a coroa do martyrio. os fufpiros o defendeflem das

EfFeito era da liçaõ dos livros inclemências do tempo,

das Virgens Martyres , em que Enterneceofe a menina , c

fua mãy a adeftrava ; nem fa- começarão as lagrimas a fer mu-
ziaõ menos elFeito nella as an- das linguas

,
que convidavaõ o

cias de fe unir a Deos no laço Efpofo para o feu florido leito,

de efpoft , illuftrando-a o Ceo Aífim chegou á Mefa da Com-
para mais altas contemplações

,

munháó , figurando-felhe
,
que

que as que fe permittiaó á fua recebia o Senhor na tenra for-

idade. Mas eífas faô as a£livida- ma de Menino. Aílim foi para

des do calor do Sol Divino , que cafa , lem contemplar em outra

as mais tenras flores troca em coufa ; aífim fe começou a def-

frutos , fem efperar as Eftaçoens viar , e efconder da familia , e
do anno , os vagares do tem- das mefmas irmãas

,
que a con-

po. vidavaõ com o mimo , e paíFa-

Tinha Sor Maria feu Con- tempo da confoada. Fingio,que
Part. IV. Cccc efta-
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,

eííava indiípofta, e que a eícu- lencia dos golpes cedco o fer-

iava a moleftia ; e defcendo a ro ; ellalandolhe , deixou boa

huma cafa térrea , e retirada, parte de huma das pontas en-

em que eílava arrimada a huma tranhadas nas coílas. Aífligia a

a ferida, que promettia mayor
damno ; mas aíua mayor anciã,

era o haver de defcobrirfe para

remédio. Fioufe de huma prima

parede huma grande pia de pe
ura , fe accommodc-n., e efcon-

deo no concavo delia , coníide-

rando, que naó feria menos def-

abrida a lapinha \ e entregando- fua de fua confiança , e de fe-

fe a huma viva contemplação melhantc vida ; mas naõ apro-

do que aquella noite feviranel- veitou nenhuma diligencia. Vol-

la , mereceo que o Senhor na ta fe á Senhora doRofario, íin-

fórma de Menino íe puzeíFe em guiar Protectora , e Mãy íua

;

feus braços. Que foíTe vifaõ , ou propoemlhe a dcfconfolaçaó em
realidade, naõ foube nunca re- que fe acha ; efpera com viva

folver Sor Maria
,
perguntada fé verle foccorrida. AíFim ora-

muitas vezes de feus ConfeíTo- va
,
quando levada de hum le-

res ; mas allim lhe ficou em to- ve , e fuave fono , fe lhe repre-

da íua vida viva aquella lem-' fenta
,
que a Senhora a anima-

brança
,
que já mais a repetio va , e lhe dizia: Maria ^ tem con-

fem lagrimas , e piedofa ternu- fiança , que feras sãa \ e fabe que

ra de fua alma. terás o fiado de Freira , e efpofa

Eleito em Arcebifpo feuCon- de meu Filho, Acorda alvoroça-

feíTor Fr. Franciíco dos Marty- da , acha aos pés a ponta da a-

bufcou fua mãy outro em gulha , e fem dor a ferida.res

S. Domingos de Libboa. Tinha- Na abftinencia rigorofa
,
paf-

Iho inculcado feu grande talen- fava tempos fem beber agua

,

to ( era o Padre Fr. Francifco ardendo em ítàç. viva. PaíFou

.de Távora) Religiofo de taô aífim huma Quarefma inteira,

conhecida obfervancia, que fa- Tomava azevre na boca, antes

leceo Prior na Recoleta de Bem- dé fentarfe á mefa
,
para que in-

fica ; fendo em tempos em que ficionando-lhe o paladar , tiraf-

baftava aquelle cargo
, para re- íe o goílo a tudo o que íe lhe

comendaçaó muda do que oc- puzeíTe no prato. Mas já come-
cupava. Já com os annos tinha cava a dar cuidado ao inimigo

crefcido,e hia avultando Sor Ma- das almas eíle eílylo, com que
ria nos exercicios Santos. Mui- a innocente donzella cultivava

tas horas de recolhimento , e

oraçaó
; penitencias exquifitas,

e diíEmuladas ; cilicios afperos.

a fua. Quiz , já que naõ podeífe

divertilia , ao menos aíliiftalla

,

porque talvez temerofo de fe

diíciplinas repetidas. Naó era ver vencido das armas da peni-

menos ainduítria com que as fa- tencia , banhadas erti fangue vi-

zia
,
que o rigor com que as do-

brava. Inventou huma de cor-

déis nodofos , c pozlhe huma
grande agulha de fazer rede

,

vojtando-a , e trocando-a com
tal arte

, que com ambas as pon-

£loriofo , contenta- fe de ame-

drentar a quem deíconfia de ven-

cer.

Tinha ella em huma arqui-

nha os livros em que meditava,

e o theíouro dos inílrumentos

tas feriíFe. A' repetição, e vio- de íua penitencia ; deteve-fe hu-

ma

I
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ma tarde junto á arca com ella de que lhe permitta o eilado re-

aberta; aflim a deixou , indo a ligiofo, mas na Recoleta do Sa-

bufcar luz
, (

porque já naô en- cramento. Concedia a mãy o pri-

xergava )
quando ao voltar com melro como timorata , negava o

ella, vê a arca cheia de bichos fegundo
,

porque já naõ tinha

immundos, eftranhos , e medo- mais alivio, ique a aífiftencia da
nhos , todos negros , como a boa filha ; e queria vclla em hum
idéa do artífice

,
que alli os for- Mofteiro, donde a trataíTe com

mara. Conheceo-o aífim Sor Ma- menos prizaõ, e embaraço. Efta

ria, e fem fe aíTuftar , fez o íi- foy arepoíta, efte o ultimo dei-

nal da Cruz , e ao meímo inf- engano.

tante vio que todos fahiao de Mas Sor Maria, que nos em-
tropel, defapparecendo porhu- baraços fe lhe dobravaó os ef-

ma janella, que havia na cafa. piritos , recorria á Rainha dos

Mas naõ fe contentava Sor Anjos , acompanhava a íuppíica

Maria, de ter a fua por Clau- com lagrimas , com jejuns, com
fura , nao lhe faltando nella o difciplinas; e bufcando feu Con-
mayor concerto , e reforma de feíFor refoluta

,
pediolKe

,
que

vida; fufpirava pelos intereífes ajuftaíTe a entrada no Sacramen-
da obediência, pobreza, e hu- to; que alcança ífe a licença do
mildade religiofa. Praticava com Prelado. Naó tinha o dote du-
íeuConfeíTor efta anciã, pedin- vida

, que era a Gafa abonada,
do-lhe noticia da mais eftreita A noticia de quem era , e do
Recoleta. Seguroulhe elle pelas que era a Noviça , facilitou o
experiências , e conhecimento , animo das Religioías , e Prela-

que tinha
, ( como Religiofo da da ; e em breves dias eftava tu-

Ordem) aaípereza, e trato def- do fem duvida. Naô a tinha Sor

ta Caía do Sacramento. Foy ac- Maria de como fahiria decaía;
crefcentar matéria ao fogo. Naó efpcrava ver algum dia a mãy
parou Sor Maria ; fallou , impor- fora delia. Na6 tardou elle

;
pe-

tunouíeupay, que a recolheíFe dio ahumaprima fua, (mulher
naquella Cala. Naõ fe refolveo já madura) que a acompanhaífe

elle a privarfe de fua compa- com huma criada
,
que era im-

nhia, e defenganou-a. Recorreo portancia de fua confciencia. Era

cila ao Cco, poz a íuppíica nos peíToa , de que muitas vezes fia-

ouvidos de Deos. Lembrou á ra matérias delia, porferdeca-

Virgem May , fua Divina Bem- pacidade grande , e boa vida

;

feitora, a palavra, que lhe de- mas nem aífim lhe defcob rio don-

ra. PaíTou algum tempo , e fa- de a levava. Chegaô ao Sacra-

leceo feu pay , naó fendo a pri- mento, abrefe-lhe a porta, já a

meira vez
,
que quiz moílrar o efperavaó nella, lançalhea Pre-

Ceo o quanto fe defagradava , lada os braços , e o habito ; le-

de que eftes cftorvaífem nos fi- vanta ella as mãos , e olhos ao

lhos o acerto de femelhantes Ceo de fe ver no centro, como
propofitos. Viofe Sor Maria com as Religioías de a terem comfi-

mais liberdade ; corta os cabel- go.' Tem Dona líabel fua mãy
los , lançalhe huma toalha ; e noticia do caío ; negalhe o dote

veílida em trage humilde , re- teimoía , pondolhe a magoa nas

pete á mãy a inftancia , naó fó mãos a vingança ; e deixandoíe

Part. IV. Cccc ii le-
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levar de fua impaciência , deixa Mas ainda era mayor a e-m

paíTar a filha dous annos de No- que fe lepultava depois de che-
viça , até que ou a conftancia da gar á Mefa da Communhao. Fez
filha 5 ou o conhecimento do bem em huma occafiaó final a Prela-

que fizera, lhe abrirão os olhos , da depois da oraçaó , que tem
e lhe aconfeiharaó a verdade, toda a Communidade ; recolhe-

Deulhe o dote , e vio-a profeP raófe a fuás cellas as Religiofas

;

far emdia de S. Francifco , dia, fez Sor Maria o mefmo em ca^

que Sor Maria teve em todos os fa de Noviças. Tocoufe depois
de fua vida por alegre ; e San- á MiíTa ; vio a Meftra

,
que ef-

to de que era devotifiima , e o tando todas nella , fó faltava

foy mais dahi em diante. Sor Maria ; buícou-a na cella
,

Porém naõpaflaremos em fi- pareccndo-lhe
,

que adormece-
lencio os dous annos de feu no- ra, porque a achou de joelhos,

viciado, ainda que delles naòfi- e inclinada fobreacama. Ghega-
caíTe noticia de tudo. Via-fe já leaella, levanta-lheovéo, com
Sor Maria daquellas ditolas por- que cobria o rofto , e velhe os

tas para dentro ; e foraô taes olhos abertos, e íufpenfos ; e de

os júbilos de fua alma, que coí- todo immoyel , e deíacordada.

tumava dizer: Que por fegurar Abalou-a huma vez, e outra; e

aquella ventura , viria de joelhos levantou a voz , dizendo-lhe

:

aifída de mayor diflancia , compran- Que acodijfe ao Coro , que ejlavao

do-a com os mayores trabalhos da Jd na Mijfa. Acordou , e ainda

vida. Mas logo o Ceo quiz apu- pouco defembaraçada da fufpen-

rarafua, vendo-fe fogeita a hu- laó , rompeo em hum fufpiro

,

ma Meftra
,
que lhe naô dava li- que moftrava íàhirlhe do inte-

cença para penitencias particu- rior da alma, dizendo-lhe: Mi-
lares. Porém deu em huma in- nha Meftra , ha tanto que vivo\

duftria
,
que equivalefi!e a todas. Quanto ha ,

que viveis } ( lhe per-

Cortava continuamente pelo fo- guntou a Meftra ) Ba muito que

no ( tormento ,
que na hora da vivo

, ( refpondeo ella ) e foy pa-

morte confeíTou
,
que fora para ra o Coro , donde occupando-a

ella o mais pezado. ) ( Grande a mefma contemplação , a nada

confolaçao para os Religiofos , do que fe fazia, e ainda tocava

que profefi!a5 Coro noíiurno, ao feu cuidado, dava tino. Re-
terem que ofí'erecer ao Ceo hum parou-o a Meftra , c adverrio-lhe

quotidiano martyrio; e grande depois
,
que evitafie fenielhan-

confufaô para os foltos da lin- res fufpeníoens , e niuiro mais

gua, e confciencia ,
que crimi- donde tantos olhos podia5 ler

naõ , ou motejaó a religiofa de teftcm unhas , porque o demo-

defcançada ) Tinha Sor Maria nio era induftriofo , e aquellas

oraçaô na cella , e para ella fe demonft rações tinhao rifco.

defpertava cuidadofa, de forte, Efcutou Sor Maria o confe-

que quando a hiaô chamar a Ma- lho , e obfervou-o como ley ; e

tinas
, já a achavaó orando , e alfim começou a recatar fua vi-

algumas vezes taô tranfportada , da
,
que parou entre as Religi-

que com menos diligencia a po- ofas aquella grande opinião
,

deriaô divertir do fono, queda que tinhaó concebido delia,

íufpenfaõ. Grande difcipula da doutrina

da
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da Sabedoria increada

,
que man-

dou diflioiular as abílinencias

com exteriores compofturas , e

aconíelhou o furtar aos olhos

da terra os commercios do Ceo !

CAPITULO XXXIII.

Continua-fc a vida da Madre Soror

Maria ; da-fe noticia de feu

ditofo tranftto,

PRofeíTa , e obrigada já So-

ror Maria aos Inftitutos da
Religião, na obfervancia delles

foy exada , no que fe lhe adi-

antava , exceiíiva ; naô fendo o
menor prodigio

,
que hum tra-

to taó rigorofo , por mais que
de todo lhe naó debilitaíTe as

forças , lhe naò arrifcaíTe le quer
alguma vez a faude

, porque
naó padeceo nunca enfermida-

de , mais que a que precedéo á

fua morte. Sobre os fete mezes
contínuos de jejum das Confti-

tuiçoens , accrefcentava nos me^

zes livres trez dias na femana

da mefma abftinencia. Qiiintas

,

Scftas , e Sabbados. A's Feitas

de noíÍTa Senhora , e noflb Padre

S. Domingos
, precediaó nove

dias de jejum. Na Quarefma as

feitas feiras a pa6 , e agua. O
mefmo toda a Semana da Pai-

xão , e Semana Santa ; e nefta á

Quarta , Seita , e Sabbado naò
comia nada.

Nas vefperas de Commu-
nhaô comia huma fó vez ao jan-

tar , e iíTo , ou hervas , ou legu-

mes íem outra coufa. De ovos

,

e la£ticinios fe abítinha em to-

do o anno , e de todo o prato

,

que promettia regalo , deixan-

do-o para os pobres entre os fo-

bejos
, que na mefa fe tiraõ pa-

ra elles. Muitos dias continua-

dos naó bebia. Era martyno , a
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que havia muito fe tinha fen-

tenceado, e como a occupavaó
em officios de trabalho, e con-

tinuamente trazia azevre na bo-
ca , eraó ardentiílímas as fedes

j

que padecia. Ajuntou a eíte tor*

mento o de naó perdoar ao fo-

no ; aílim andava taõ feca , e

mirrhada, que fó o movimento
a teítemunhava viva.

Mas digamos , ou individue-

mos alguma acçaó de íua abíti-

nencia , e parcimonia. Coíhlfna*

fe na Communidade , ou por fef-

tas grandes , ou por entradas
,

ou por profiíFoens de Noviças,
accrefcentar o prato ás Rêligio*^

ias. Aviíaraó a Prioreza
, que

Sor Maria naquelles dias naó
comia nada , e tudo repartia com
as doentes , e com os pobrcSk

Poz-lhe a Prelada hum precei-
to

, que comeíTe de tudo , e vio-
fe a boa Madre em hum grande
aperto ; mas fahio delle feu ef-

pirito com huma notável induf-

tria
,
para compor o feu goito

com a obediência. Tomou de
tudo , o que em femelhante oc-

caíiaó lhe veyo á mefa , hum
pouco, e junto em hum prato,

e revolvido nelle , fez hum tal

miíto
,
que naó fó podia oiFen-

der o goito, mas ainda fó viito

metia afco. lito comeo, latisfa-

zendo ao preceito , e achando
caminho para ier mayor a mor-
tificação, comendo, que jejuan-

do
;
porque houve occaíiaó cm

que confeíTou o que padecera

comendo.

Já envejava o demónio as

circumítancias com que íempre

fahia vidoriofa a íua abítinen-

cia , e bufcou occaiiaó de armar-

Ihe huma cilada. Cahio hum an-

no a Feita da Natividade da Se-

nhora em huma fegunda feira
,

e deliberou Sor Maria ,
por de-

vo-
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voçaó , e nao por voto
,

jejuar á Religiofa
, que fe feguia pela

todas as daquelie anno. Seguio- vigia do Senhor, que a deixaíTe
fe pouco depois o haver huma em feu lugar ; e pofta em ora-
ProfiíTaô em huma fegunda fei- çaó , fentio improviíamente hu-
ra, e foy dia de Gommunhao, ma tal fuavidade em feu efpiri-

como naquelles he coílume da to
, que totalmente efquecida da

Gafa. Havia aquella noite huma fraqueza, de que le vira comba-
colaçaõ mais aventajada

, que tida, paíTou orando a noite in-

com maõ larga tinhao manda- teira. Aííim ficou o demónio en-
do os pays da profefla. Tem if- vergonhado de o vencer a fra-

to o nome de recreação. PaíTa- queza , como Sor Maria nova-
das Completas , vieraó para o mente victorioia cm triunfar

lugar delia as Religiofas , eSor com ella.

Maria com ellas. Eftava debili- Acompanhavaõ a eftas abfti-

tada. Jejuara eftreitamente o dia nencias iguaes vigilias, paíTan-

de antes , como nas vefperas de do muitas noites íem tomar al-

Communhaõ coílumava ; mas gum género de repoufo. Qando
era aquelle dia , como fegunda pelo Veraó faõ as Matinas de
feira , o da fua promeíTa. Naõ tarde , vigiava no Coro quaíi

fe efcondeo ao demónio
, que fempre toda a noite. Se defcan-

tinha occaíiaô para o aíTalto
,

cava nella , eraó trez , ou qua-

com huma antiga aftucia , com tro horas, e veftida fobre a ca-

que já nodefcrto lhe dera a fo- ma, ou ao pé de hum Altar de
me oufadia para aconfelhar a gu- noíTa Senhora. Havendo Mati-
la. E parece , que propunha a- nas , naó fe deitava depois del-

gora a Sor Maria, (vendo-a're^ las; paíFava orando, ou na cel-

duzida a hum extremo de fra- la , ou no Coro. A túnica de

queza) que difpenfaffe com o je- lãa , que trazia junto á carne,

jumy qne era devoção ^ e naÕ vo- mudava poucas vezes. Sobre as

to^ e o podia fatisfazer em qual- coitas trazia huma Cruz de bi-

quer fegunda feira de outro anno. cos de ferro
, que lhas andava

Que ejiando taÕ debilitada , antes fangrando. Apertava-íe rigoro-

era remédio^ que regalo'^ e naley famente com cilicios de ferro,

da caridade própria ejlava obriga- e nas. partes mais feníiveis do
da a evitar hum desfalecimento , corpo fe mar ty rizava com huns
que depois a podia reduzir a fal- ferros, que chamaô defpertado-

tar ao Infiituto. One mais meri- res. As difciplinas de groflas

tório era fomentar as forças para cadeas de ferro
,
que naó reíif-

as facrificar d obediência
,

que a- tiaô á força do braço
,
porque

poucallas por fatisfazer d devo- antes fe quebravaó ellas , que
çao. Aílim fe vio atribulada , e cançaíTe elle. Pela Qiiarefma fe

combatida Sor Maria ; mas aflím íangrava com ellas cruelmente

efteve confiante , e continuou todas as noites , e naõ fey fe po-

refoluta. Acabada a colação, fo- dia admirar o haver lugar para

raó as Religiofas ( aífim heefty- tantos golpes, ou o haver fan-

lo) ao Coro cantar hum Hym- gue para todos elles. Mas a ma-

no, e outras Commemoraçoens yor, e mais penofa circumftan-

ao Sacramento; e ao recolherem- cia nefte , como em outros mar-

fe pedio a Madre Sor Maria tyrios , era para Sor Maria o
oc-
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occultallos. Lá fe retirava , e fe ceíTos , bem dcfempenhados , de

efcondia em huma cala de def- mortificada, e caritativa!

pejos , efcura , e efcufa ; mas fe Aííím ao paíFo de fua morti-

podia efconder o fangue , naó íícaçaó era fua caridade taõ in-

lábia callar o golpe. Mas diga^ tenfa
,
que como fe trouxera o

mos tudo (com o que achamos coração em huma viva braza

,

apontado do Meftre Fr. António ou huma acceza lavareda , baf-

da Encarnação) defta grande pe- tava ver huma Imagem , ou ou-

nitente
,
porque fazendo refle- vir fallar em Deos huma pala-

xaó no que íabia delia , refol- vra
,
para fobir logo a elle , co-

veo
,

qne mais prudência feria"^ino a centro daquelle fogo , fen-

occultaílo
,
porque naô caberia dolhe precifa muita vigilância,

na efcritura , nem no credito, para naô íícar a cada inftante

Mas tocaremos fó huma coufa tranfportada. AíEm fe acautela-

fua individualmente nefte pon- va , fe havia , de ir para precifo

to de mortificada, e ficará , ou trabalho de alguma oíficina, nao

inferindo, ou facilitando o que indo porjuntoao Coro, porque

fe diífimula. fem duvida efquecida de tudo,

Achava-fe huma Religiofa ou ficava , ou ao menos fe deti-

vclha , e muito achacada , na ca- nha. Naícia-lhe defta continua

fa dos lavatórios de pés, lugar anciã de eftar com Deos, huma
a que fe retiraó as Religioías, continua, e fanta enveja das que
quando o pede a neceílidade

;

logravaô efta delicia fem emba-
era grande a defta

,
por trazer raço , nos feus dias de retiro,

aquella parte cheia de unguen- Eraõ eftes ( como já diíTémos

)

tos, feridas , e miferias. Tinha- os em que fe apartaó as Reli-

fe acabado de lavar, enaóaaju- giofas com licença da Prelada,

davaô as forças a lançar fora a para os exercícios da contem-

agua. Sentio, que paífavaó , e plaçaó , e penitencia,

pedia a que a aliviaíTem daquel- Succedep paíTar por diante

le trabalho. EraSor Maria aque de Sor Maria huma Religiofa

hia , e com importância
,
que naó com o véo pelo rofto

, ( final de

admittia detença
;
paffou adian- que eftava nos feus dias de de-

te , fem dar repofta ; mas vol- zerto ) e baftou efta vifta para fe.

tando dahi a algum efpaço , e lhe atear o coração em vivos

naó achando já a doente
, ( que defejos daquella occupaçaó An-

como pode , fahira , e fe reco- gelica. Sufpirou , encheraó-felhe

Ihera á Enfermaria , deixando os olhos de agua , e levantouos

alli aaguaimmunda, eafquero- ao Cco com huma faudofa , e

fa ) fe lufpendeo hum pouco , e enternecida anciã , mais bem ef-

entendendo , que faltara á cari- cutada , quanto mais muda. Naó
dade de algum modo , foy tal a lhe tardou a repofta

,
porque co-

fua dor
,
que querendo vingar- meçando a fentir huma íuavida-

fe de fi mefma ,
poz aquella a- de grande em fua alma, fe fuf^

gua immunda á boca, e levou pendeo a ouvir no mais interior

hum bom golpe delia. Lançou delia ,
que lhe dizia ; NaÕ te

a mais fora , e aílim ficou foce- defconfoles ;
que mais me agradas

gada. Bom exemplo para pro- aqui, Eftava enraó naYeftiariaj

var em huma fó acçaó deus ex- officina , e occupaçaó , em que
ne-



na cella com magoa de o nao
haver mifter taó cçdo

,
para a-

quella occaíiaõ de feu mayor gof-

to , e dizialhe : Ahi ejiards ejles

Oito dias, Ouvio logo clara , c
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nenhum tempo bafta para aco- miliaridade
,

que lhe parecia

»

dir, e enroupar as Religioías, que íempre andava junto a ella,

em efpecial as enfermas. que a efcutava , e lhe refpondia.

Outro caio lhe deu experi- Tirava hum dia o manto, vin-

encia , do que o Senhor goftava do de commungar , lançando-o

de a ver defvelada por caritati-

va. Era enfermeira , e porque
as doentes naó padeceflem al-

guma falta nas da fua aíliftencia

,

fervialhe commummente de ca-

ma o pé de hum Altar de nof- diftintamente, que lhe diziaõ:

fa Senhora. Aqui fe encoftou hu- E eu comtigo,

ma noite , com advertência de Orava em fcmelhante occa-

acodir com preíTa a huma velhi- Íia6 ; e entrando-fe do conheci-

nha
,
que padecia muito entre- mento do nada

,
que era , e o

vada ; e mal pegou no lono

,

tudo
, que recebera em fua al-

quando fe lhe reprefentou
y que ma , formava juizo , de que o

via com mais clareza , que a de Senhor eftaria alli violentado,

quem íonha, que a Senhora lhe Foylhe refpondido : NaÔefloufe-

dava o Menino
, que tinha nos naÔ por meu goflo. Levantavaíe

braços , e que elle eftendia gra- fempre daquella Meia Sagrada ,

cioíamcnte os feus , e fe chega- e entrava na contemplação de
va a ella, e a abraçava. Sufpen- que fe abraçava com os pés de
dia-fe ncfta delicia grande de Chrifto , e lhe beijava fuás Di-
fuaalma, quando a acordou ( f

e

vinas Chagas. Atearão- fe huma
he que dormia) a queixa da en- vez mais eftes defejos , e efta-

ferma. Levantoufe ligeira, aco- lando com a fequiofa anciã do
diolhe com o que pedia , e aga- Apoftolo , de deixar , ou rom-
falhou-a de forte

,
que a deixou per os laços do corpo , e eftar

dormindo. Volta ao lugar do com Chrifto, pedia ao Senhor:
feu defcanço, com íaudades do Que a levajfe comfigo , que o vi-

que nelle fe lhe tinha reprefen- i^er lhe era violento. E ouvio lo-

tado
, quando vê acordada , e go em íeu coração

,
que fe lhe

advertida ao Menino, que dei- dizia: Por hora naopôdefer\ mas
xando os braços da May, eftava eujícarey comtigo.

em pé no Altar com os feus aber- Contemplava em huma Do-
tos. Eftende-os Sor Maria , e minga do Advento, que fe via

beijandolhe os pés
, proftra-fe

por terra, rebentalhe o coração
€m doces lagrimas de alegria

,

e naõ fe atreve a levantarfe em
grande efpaço , fepultada no a-

byfmo do conhecimento pró-
prio.

Iguaes mimos mereceo por
muitas vezes efta Madre , mas
nas occaíioens de Communhao
mais ligularmente , de que fe lhe

leguio com Deos huma tal fa-

aos* pés do mefmo Senhor, e
dizia-lhe : Qiie para o Natal o ha-

via de receber em fua alma em
forma de Menino , e contentar ef-

te defejo , com que todo ejle tem-

po o eftaria fufpirando. Mas fa-

tisfezlho o mefmo Senhor
,
por-

que ouvindo , que lhe dizia:

Aqui me tensjáfeito Menino ; vio
na mefma vifa6

, que nos bra-

ços , e debaixo do véo o tinha

na mefma forma. Ma^ aflim fi-

ca-
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cava em femelhantes occaíloens

tranfportada , e alheya, que ti-

nha efcrupulos de que naó aílif-

tia á MiíTa , e Officios Divinos.

Mas andava advertida em fazer

reâexaô na publicidade em que

eítava , e no que havia annos lhe

aconfelhara íua Meftra , fendo

ainda Noviça
,
que femelhantes

íingularidades íó efcondidas ef-

tavaò feguras.

Obíervava-o aflim a Madre
Sor Maria, ecom huma diílímu-

laçaô , e cautela taó previíla,

que fó íua morte , e íeus Con-
ftíTores , tirarão fua vida das

opinioens de commua, porque

nos exteriores em nada a viaó

íingularizada. Mas chegava-fe o
tempo dos immortaes prémios
delia , e precedeo huma doença

taõ cruel , como fe agora os co-

meçara a merecer de novo. Em
toda fua vida

, ( como já adver-

timos ) naò padeceo a Madre
Sor Maria achaque , ou doença

,

fufpirando íempre por tudo o

que foíTe martyrio. (
que efte

dcfejo parece
,

que trouxe do

berço ,
pois de féis annos naó

tinha outro mais vivo) Agora
lhe queria o Senhor fazer qÍCq

mimo , como fe em toda fua vi-

da lho andara merecendo , ou

como quem nas vefperas do pre-

mio apurava as induftrias de lho

arrezoar augmentado.

Entrou a Quarefma de 1 6^7 ,

c começou a fentir hum pejo na

garganta, que fem lhe impedir

â refpiraçaô , e a voz , lhe em-

baraçava o engulir ; e aífim foy

crefcendo, que em breves dias

levava pouco fuftento , e á cuf-

ta de grande martyrio; mas cof-

tumada á fua abftinencia , naó

eftranhava o pouco fuftento. Tu-
do occultava penitente induftri-

ofa ; mas íoube-o a Prelada,
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poz-lhe obediência

, que fe fo-

geitaíFe á Enfermaria , e foy o
mefmo

,
que cahir nas mãos de

algozes rigorofos
,

que naó faó

outra couía remédios lem eíFei-

tos. Recorrerão os Médicos a

hum
,
que foy abrirlhe fontes j

e era efte o remédio , a que a

Madre Sor Maria em toda fua

vida moítrara inflexivel repug-

nância ; mas diremos brevemen-

te a caufa
,
porque fe facrificou a

ellas íem nenhuma.
Algum tempo antes defte

achaque , aíFervorando-fe hum
dia na oração , e abrazando-fe

em deíejos de padecer por Deos
os mais defufados, e exquilitos

tormentos , fe lhe reprefentaraó

muitos , e os que mais repug-
nância faziaó á fua natureza.
Entrou aqui o das fontes. Naó
naícia fó dador a repugnância,
mas da honeftidade , e modeftia.
Sahio a natureza com o primei-

ro impulfo de rebelde ; mas af*

lim lho rebateo com hum a£lo

de reíignaçaó
,

que naó fó fe

oíFereceo para aquelle tormen-
to , mas pedio a Deos

,
que a

naó deixafle acabar fem experi-

mentailo. Via agora
, que lhe

difpenfava Deos eíTe mimo , e
fogeitava-íc goftofa

;
porque en-

tendendo, que era aquelle acha-

que ultimo
, já fe alcançava

,
que

naó vinha a remediarlhe a quei-

xa, mas a fatisfazerlhe afuppli-

ca.

Foy affim , que nada apro-

veitarão as fontes, mais que em
dar exercício ao fofrimento, an-

tes fe lhe aggravou o mal de

forte
, qne já nem communga-

va , nem levava para baixo mais

que coufa liquida ; e até efta (co-

mo a agua) lhe entrava no ef-

tomago com huma taó vchemen-

te refiftencia ,
que foy tormen-

Dddd toy
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to ,

que de nenhum modo fou- como tinha efpirito para lançar

be explicar ao feu ConfeíTor. huma palavra , eftando deftitui-

AiUm eftava penando martyr de da dos alimentos da vida. Re-
fome, e fede. Levantoule, ain- petia com devoção , e paufa o
da que com difHculdade, para ir Miferere-, e chegando ao verlo:

á Kalenda do Natal ; mas aífim Tibi foli peccavi ^ creíciao tanto

le recoiheo fem alento, que o as lagrimas, que fó dizia o mais

naô teve para ir no dia ao Co* com ellas. Já defembaraçada j

ro. Chegou a íegunda Oitava

,

repetia o verío : In manus tuas

dia do Euangeliftaj difle
,
que Domine commendo fpiritummeum^

queria ir commungar. Lembra* accreíccntando : Alleluia ; eraò

vaõlhe o como eftava
;
porque fem duvida feguras efperanças

para ir naô tinha alento, e pa- das eternas alegrias,

ra commungar , naõ levava na- Menos duvidarão as Reli-

da para baixo: Deixem-me ir
^

giofas
,
que feriaõ reflexos del-

( repetio com fegu rança ) quejim las , a com que todas as manhãas
terey forças para chegar ao Coro

j achavaõ a doente com hum tao

e licença para commungar fem ef- defaíTombrado , e apraíivel fem-

torvo
,
porque eu vou tomar o Vi- blante

, que lhes parecia , que

atito, A refoluçaó, com que o algum milagre a linha já livre

pedia , e o conhecimento
,
que do achaque. Seriaó talvez rayos

já fe efpalhava do thefouro de da vifaõ matutina, que lhe co-

fua coafciencia, facilitarão hu- meçavaó aferir no rofto , enxu-

ma couía, e outra; foy ao Co- gando-lhe as lagrimas, com que
ro , arrimada a huma muleta, lho banhara a noite do tormen-

lecebeo o Senhor fem embara- to; que efla foy a promefla , que

ço, (como fe nunca o tivera) David fez, em nome deDeos,
e voltou para a cella, deixando aos Juftos , anoitecer chorando,

a todas edificadas , e íulpen- para amanheírer rindo ; Ad vef-

fas. peram demorabitttr fletus , ^ ad

Como fe lhe impedio de to- matutinum latitia.

do a via do fuftento, (que em Naó fe fez menos reparo em
quinze dias, que durou , naô le- outro prodigio , naô menos ave-

vou nada )
pareceo ás Religio* riguado

,
porque naô achavaô

fa-í , que lhe ficaífe de noite af- fó as Religioias pela manhãa
íiftindo huma. Refpondeo : Qtie alegre a doente , mas chea a cel-

efciifajfem aquelle trabalho
;

que la de huma defufada fragrância 9

ai7tda naõ era chegado o tempo. A que defpertôu os reparos , tan-

outra
,

que a confolava com to por continuada , como por

efperanças de alivio , diífe : exquifita. Inquirirão com miu-

Já^ Madre , naÕ ha lugar para deza , fe fe tinha feito algum
confolaçaÕ ^ nem alivio'^ que efioii perfume, ainda em lugar diftan-

pofta em padecer^ porque affmi he te; fe fe acceadcra , ou entor-

uontads deDeos. Callava aííím as nara alguma caçoula ; achoufe

dores, e trocava os gemidos em que naó; e continuando , enten*

foliloquios, (que repetia conti* diaô já que naõ leria outro o

nuamente) beijando os pés de cheiro, mais que a oração
,
prc-

hum Crucifixo ,
que tinha jun- ciofo fumo , que do abrazado

to á cama , admirando todas, altar do peito áavcnturofa mo-

r07 .ri-
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ribiinda fobia á prefença de Deos panhaíTem com as fiifls , lhe pro*

em toJa a hora. punha íemeíhantes aíFcílos

:

Acompanhavaõ a efte facrí- Bemditajlja, Mây ,oherana

fício implacáveis anciãs da fra- ãe mijericordia , a hora^ em que

qiieza, e debilidade do eftoma- tive ufo de razão para vos conhe^

go
,

que a cada inllante a co- cer , e adorar, Louvem-vos o An-
briaõcoTJ fiiores de morre. Def- jos

^
que fendo vos mmha Advoga^

enganarão- fe os Médicos de da, jd tenho confiança de ir acouta

continuar com as íangrias ; foi panhar afua melodia. Sejabemdito

hilm de voto de ventolàs farja- o d:a em que entrey nefia Cafa ^

das. Refpondeo ella : Qiie era para fazer em vojfo ferviço a mi-

efcufada diligencia ; mas entra n- nha efcravidaõ venturofa, CenheçOy

do em efcrupulo de que era ef- e confejfo y que fois May de Deos ^

cufarfe áquelle martyrio , fez feu Sacrário^ que o trouxeftes no

que fe obcdeceíTe ao voto do ventre
\ feu throno

-^
que o tivefies ^

Medico, advertindo, que nada e tendes nos hrnços\ e também cO'

teria effeito Cercavaõ-a as Re- nheçOy que nem o feres Mây de hum
ligiofas , admiradas de lua pa- Deos , vos efquivou ,

para que o

ciência, confundidas de fua con- naÕ foffes dos homens
^
porque po-

fiariçi , e perluadiao-a com Ia- de mais em vós a piedade , que o

grimas
,

que fi/.elTe rogativas

,

privilegio ; ou antes efltmajies $

e votos aos Santos ; legurava- privilegio, por fermayor apieda*-

lhe a Prioreza , que tinha alli de ^ e quem efcolbida pura Mày
y fe

a Communidade para defem- reconheceo ejcrava , naõ havta de
penha lios ; refpondeo : Que já defconhecer filhos efcravos , por fe

naô era temp ? de votos , nem de ver May do Senhor. Mas deixaime^

diligencias por fua vida
,
porque a foherana Senhora , ter ejla gloria y

vontade de Deos havia de fer fei- que vos adoro fmgularmente pot
ta. E tornando a Prelada: que May , e por Senhora minha. O ti-

vifto eftar taô debilitada, feria tulo da Piedade me deu a confian-

conveniente darlhe a Unçaô, dif- ça \ que fe he titulo , qtie vos pos^

íe : Que naÕ era ainda necejfaria
;

nos braços hum FíUm) jem vida >

porque ainda havia de viver mais também jerá o que vos conflnta aos

de hum dia ; e aílim foy
,
porque pés huma filha quafl fem ella. O

faleceo ao Sabbado , fucccden- voffo amparo experimenteyfempre ^

do ifto á quinta feira. Mas ven- vivendo ; e nos vffos dias contey

do, que a Prelada inftava , dif- fempre as mi?ihas mayores ventu-

fe: Que alli eflava fogeita a tu- ras\ e fe vivendo ^ vos experimen^

do, ainda que era cedo
',
elançan- tey fempre ProteBora , morrendo ^

do maó de huma pequena lami- naÔ deixarei de acharvos Advoga-

ria da Senhora da Piedade, (na- da. Agora
,

que he mayor o meu
quella extrema agonia , em que rifco , fera mayor piedade o voffo

teve a feu filho morto em os amparo', e fe ejiais com os braços

braços) que tinha á cabeceira, abertos , fuftentando em voffo Filha

c tivera fempre na fua cella
,

os defmayos damorte , aonde recor*'

pondo-a fobre o coração , na bo- rerdÔ os da minha , mais que aos

ca, e nos olhos, com clles cu- brços da vojfa piedade} Faleyme^

bertos de lagrimas , convidan- foberana Senhora \
que fe eu na vi-

do asReligiofas a que aacom- daefcolbi ovojfo nome para valia ^

Part. IV. Dddd ii na.
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,

m morte o faço a ejfa Imagem pa- e Preladas
;
porque naÕ ha mais

ra fegurança. Quem mereceo o vof- direito caminho parafohir ao mon-

fo nome
, já começou a merecer a te da perfeição , nem melhor norte

Tjoffa piedade. para acertar , e feguir effe cami-

Com femelhantes fupplicas
,

nho, SejaÕ muito devotas d^ noffa

e ternuras piedofas, fe foy en- Senhora
^
que he boa , e verdadeira

golfando a Madre Sor Maria de May ; e pois defejao boa morte
j

forte, que foy preciío advertil- entre as mais devoçoens , rezem-

la huma Religiofa
,
para que ai- lhe todos os dias trez vezes a ara-

gum deímayo a naô privaíTe do çaÕ da Salve Rainha , offerecida às

íentido, embaraçando-a para re- anguftias ,
que padeceo ao pé da

ceber o ultimo Sacramento. Vol- Cruz\ e lembremfe ^
quehadecbe-

Xon a quem lhe fazia a adverten- gar ejla hora , e que duas coufas

cia , e diíFelhe : Deixeme Madre
,

importaÔ muito nella , ter eflagran-

que com o avifo
,
que me derao

^
de Advogada^ e tella merecido na

parece que me naÕ cabe a alma no vida.

corpo de alegria. Recebeo a Un- Voltoufe depois áEnfermei-

çaó com grande focego , com os ra
,
porque as Religiofas foraó

olhos fufpenfos , e pafmados

,

para o Coro; e pediolhe, que

como fepultada em huma con- lhe trouxeíTe para junto á cama

templaçaô profunda. Idos os Pa- tudo o que pertencia á morta-

dres , chegarão as Religiofas a lha , enfinandolhe o que havia

defpedirfe delia , e ella as hia de fazer com muita miudeza,

abraçando com tanto focego, e porque era a Enfermeira nova

agrado, que antes parcciaó pa- nooificio, e ainda na Cafa. Dif-

rabens , que defpedidas. punha aílím fua jornada , como
Pediaõlhe todas ,

que as en- a que tinha ( ao que parece) no-

commendaífe a Deos , e cada ticia do venturofo termo delia,

huma em particular ao Santo de Grande confelho a vida da Ma-
fua devoção; e ella refpondia com dre Sor Maria

,
para eníinar a

íegurança : Que ajjim ofaria , co- naô temer a morte ! E grande

mo fe eílivera já com os pés na confolaçao a fua morte, para ef-

porta do Ceo. Aílim era tal o perar premiada a boa vida !

focego das palavras , c a alegria Pareceo tempo de entrarem

do femblante
, que diíFe huma os Religioíos para o officio da-

Religiofa: Se ijlo fuccede por ejle quella hora, porque a fraqueza

ejlylo
-,
quem já temerá a morte} era extrema. Acabado elle , dií-

E chegando-fe a Prelada a ella, fe a huma Pveligiofa , que alter-

e pedindolhe
,
que para edifica- naíle com ella o Te Deum lauda-

çaõ de todas , e alivio das fau- mus ^ e no fim overio: In mafius

dades
,
que lhes deixava , lhes tuas Domine com Alleluia Trou-

diíreíTe alguma couía , refpon- xeraõlhc o Menino Jefus, que
deo : Qiie pode dizer huma taÕ na profiífaõ entregaõ ás Religi-
grandepeccadora j carregada de cul- ofas , e dizendolhe: Qjte aquelle

pas , ecom o tribunal á vijla
,
para era ofeu Efpofo , continuou ( ale-

dar o defcargo delias } h^as pois grandofe com fua vjíta ) Simhe^
me tnandad , digo (eo mais impor- e confio ,

que o ha de fer per toda

tante) que fejaÕ obedientes
^ fem a eternidade. O mefmo repetio,

mais vontade
<f
que a dos Prelados

^
chegandolhe a boca aos pés de

hum
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hnm devoto Crucifiiso ; e adver-

tindolhe ,
que lhe pediíTe

,
que

a levaíTe comíigo para o feu Rey-

no , diíTc : Para lá vou , e comigo

o levo na minha alma,

PaíTou a noite ( era a em que

eftava de huma Sefta para o

Sabbado) em proteftaçaódaFé,

colloquios com Deos , fupplicas

com os Santos ; defcançando lo-

go com os olhos fechados , co-

mo que contemplava , e abria-os

,

dizendo com viveza, e alegria :

Allelula. Chegou a noite do Sab-

bado, fez hum termo, e torna-

rão a rezarlhe o Oificio ; e di-

zendolhe
,
que fe valefle de nof-

ío Patriarca S. Domingos , de

quem era filha , e dos Santos de
fua devoção, os começou a in-

vocar
,

priíicipiando por noíTa

Senhora , depois S. Domingos ,

S.Jozé, Santa Catharina de Se-

na , S. Francifco , Santo Tho-

maz. Santa Therefa. Levantou

nifto repentinamente os olhos

(como íobre os pés da cama)

para o mais alto da cella , e fem

dar acordo de mais nada ,
gri-

tou com grande ancia huma vez

,

e outra : Efperem , efperem. E
perguntandolhe ,^<?r quem haviaÔ

de efperar , refpondeo aprelTada-

mente : l^ojfa Senhora ; e conti-

nuou : Efperem , efperem ; e com
tanta violência

,
que affirmou

quem eftava junto da cama, que

chegou a levantar meyo corpo

delia.

Cahio logo fem alento , co-

mo que lhe defapparecera a vi-

faõ , cercando-a de repente as

fombras da morte ; e tornando

a perguntarlhe : Por quem haviao

de efperar^ que tanto gritara ? Reí-

pondco ( abaixando os olhos

,

como alcançada do que tinha di-

to ): ^ mifericordia do Senhor.

Pedio logo a Imagem de Chrií-

Cap. XXXIV. 581
to crucificado , apertando-a com
os braços fobre o rofto , repetio

o Verío: In manus tuas Domine

commendo fpiíitiim meum \ e fez

em fua alma, o que fe lhe efcu-

tava na boca , em hum Sabbado
12 de Janeiro de 1658.

CAPITULO XXXIV.

Ba Madre Soror Clara do Santif-

fimo Sacramento,

REfolveo altamente o Sábio , Proverb.

quando enfinou que era C.17.V.Í.

reciproco o intereíTe da boa fa-

ma entre os pays , e os filhos

,

que os filhos ferviaô aos pays

de coroa , os pays aos filhos de
gloria. Os filhos aos pays

,
por-

que eftes gerarão filhos
,

que
foraõ juílificados ; os pays aos
filhos

, porque eítes forao ge-
rados de pays

, que foraó vir-

tuofos : Corotiam fenum filii fi-

liorum , (f^ gloria Jihorum pa-
ires eorum. Agora temos entre

mãos o provérbio nas vidas da
Madre Soror Clara , e de fua

mãy Joanna de Salinas
,
porque

as virtudes da filha nos obrigaò

a fallar nas da mãy, as da mãy
nos advertem

, que foraò os mu-
dos documentos da filha, fican-

do huma fendo reciprocamente

gloria de outra. A filha coroa

da mãy
,
por efta fer mãy de hu-

ma filha, benemérita de avultar

entre as grandes defta Cafa ; a

mãy coroa da filha
,
por íer cfta

filha de huma mãy, benemérita

da opinião de juíla. Porém co*

mo Joanna de Sahnas foy Frei-

ra da Terceira Ordem Carmc-
litana Dcfcalça , naô roubare-

mos no aíTumpto a gloria ao

Chronifta daquelia grande Fa-

mília , tocando fó da mãy o que

bafta para conhecimento do que

nella imitou a filha.

Tq-
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,

Tomou eftado de cafada Jo- mais fe cultiva
,
quando a poii*

anna de Salinas com Pedro Ni- cas folhas encontrou com a vi-

drofe, e deulhe Deos a bençaó da de huma Santa
,
que tivera

de muitos. filhos
,
que foraó tre- fete filhos , todos merecedores

ze. Seis fem chegarem ao ufo de do mefmo titulo da mãy. Seguio-
razaô , lhe levou o Ceo , como fe a efte bom annuncio a con-

fe fizera partilhas , deixandolhe firmaçaó do que tivera de myf-
osfete, como por empreftirao

,

tcrio, mais que de acafo
;
por-

porque todos eftes começarão
logo a pizar o caminho

, que os

outros paflaraò voando. Dous fi-

lhos tomarão o habito Carme-
litano dos Defcalços. Duas fi-

lhas o de S. Francifco da Pri-

meira Obfervancia, noMofteiro

que querendo a outro dia repe-

tir a mefma lição , buícou a vi-

da da Santa , e naó foy pollível

defcobrilla , corrido o livro fo-

lha por folha da fua , como de

outra diligencia.

Pagava Joanna de Salinas ao
de noíTa Senhora da Quietação , Ceo eftes piedoíos defvelos cora

vulgarmente chamado das Fia- os de feus devotos, e quotidia-

mengas em Alcântara , lugar en-

tre Bellem , e Lisboa. Outras
duas o de S. Domingos na nova
Recoleta deita Gafa do Sacra-

mento 5 de que huma foy a Ma-
dre Sor Magdalena do Efpirito

nos exercícios , fendo em todos

elles aquella varonil mulher, que

encarecia o Sábio , verdadeira

mãy de famílias na educação dos

filhos , e no cuidado dos fervos.

Mas queria-a o Ceo toda para

Santo, de que já falíamos, a ou- fi; foltou-a
,
por morte do ma-

tra a Madre Soror Clara do Sa- rido , das prizoens do matrimo-

cramento, de que agora fallare- nio, ficando em fua liberdade,

mos. Outro filho , finalmente

,

para poder facrificalla á Tercei-

feguio as armas, experimentan- ra Regra Carmelitana Defcal-

do nos cafos delias a mayor in- ça , tao obfervante em todas as

conftancia da fortuna , e rifco da obrigaçoens delia
,
que em breve

vida , efpecialmente em hum tempo lervio de exemplar da
cerco de Tarragona , de que fe obfervancia , como de edificação

retirou a hum Hofpital , em que a quem a conhecia , e tratava.

o fez efcravo a caridade, come- Penitente, e humilde, mereceo
çando a premiallo com huma finalados mimos da maô de Deos,
plácida , e venturofa morte.

Eftes foraó os caminhos,

por onde os filhos de Joanna
de Salinas , irmãos de Soror Cla-

fendo hum delles a luz , e co-

nhecimento de coufas futuras.

Outros mayores logrou de fua

Divina liberalidade , efpecial-

ra , fe foraó chegando ao cen- mente naquella fagrada Mefa,
tro , a que os chamava feu ef-

pirito , de que parece lhe quiz

o Ceo dar anticipada noticia,

porque .falecidos os primeiros

íeis , eftando hum dia com o

cuidado de que vida teriaó os

fete , com que fe achava , pegou

no Fios Sanãorum , liçaó fua quo-

tidiana, emais goftofa, quanto

em que fempre fuípirava igua-

ria do Ceo para fuftento de
huma vida

,
que já naó era da

terra. Aííim por ordem de feus

ConfeíTores commungava trez

vezes na íemana.

Padeceo muito, aífim nas fem
razoens da fortuna , como nas

perfeguiçoens do inimigo , e

fem-
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fcmpre conftante, entre humas, levando mais a caridade comas
e outras , veyo a falecer coroa- Almas do Purgatório , afâiçaó

^

da com os triunfos de ambas

,

e tormento
, que nunca lhe fa-

recebidos os Sacramentos com hia do fentido.

demonítraçoens piedofas , fem íe Mas começarão a aíTuftarlhe

lhe ouvir mais que efte gemido, o focego daquella vida os per-

( repetido com grande ternura tendentes de íua fermofura , ta6

de fua alma ) Ay miór ! como fe rara
, que ainda á viíta dos que

lhe tirara a vida aquella fetta attendiaô a todos os commodos
abrazada, que paíTou o coração do matrimonio , fahia com va-

a fua Meftra a grande Therefa. lor de dote pertendido. Naó era

Faleceo em 12 de Setembro de fua mây devoto daquelle gene-

1Ó50. em huma fegunda feira, ro devida, mas vinha nelle for-

as trez horas depois da meya cada, porque os achaques, que
uoite , e na quinta feguinte á Sor Clara padecia, naõ lhe per-

mefma hora foy defcuberta a mittiriaò o eilado da Claufura,
gloria de fua alma a huma Ser- menos as da obfervancia

,
que

va de Deos , amiga fua
, que ora- eraõ as a que mais fe inclinava

^

va por ella , que a tratara em vi- e com tenacidade taõ conlidera-

da , lhe aíliftira na doença , e a da , que fe defendia com boas
acompanhara á Jfepultura. De- razoens de alguma, que a def-
raólha feus irmãos, os Religi- perfuadia , como dizendo : Que
ofos Defcalços , na fua Gafa da a Deos fe devia Jacrificar o me-
Senhora dos Remédios. Naó pa- Ihor : e que , jd que naÕ tinha for*
reçaeftadigreíFaôefcufada, por- ças , offereceria a Deos aquella

j

que fobre pagarmos a eíla vir- que a eJUmaçaÕ humana tinha por

tuoía mây com huma memoria preciofidade da natureza ^ e chama-

o damos duas filhas taô merece- vaÕ fern^ofura. Que os achaques

doras delia , he razaõ
, que fe teriaÕ refpeito áqiielle ditofo efía-

faiba, que toda cfta família foy do ^porque Deos nao podia deixar

fanta
,

pois temos taõ grande de çs moderar em quem fé defeja-

parte neíla 'va faude para o fervir : e que

Aílim foy Joanna de Salinas quando naõfoffe fervido de lhe dar

a Meftra igualmente
,
que may remédio , teria que lhe offerecev

de Sor Clara. Aquella vida foy nelles mais ejfe facrificio \ e final'

o efpelho , a que Sor Clara com- mente
,
que melhor fe havia de a-

poz a fua ; de forte
,
que fe ve- char Freira achacada

,
que em qual-

rificarao em Sor Clara as maxi- quer efiado fddía.

mas da graça pelo eftylo pro- Apoyava eftas razoens com
porcionado das da natureza

, que naó dar ouvidos a nenhum par-

enfmaó
,
que faó as filhas mais tido , ainda que naó tinha de-

proprias imagens das mâys. A- terminado efcolha de Mofteiro.

gora prevaleceo o efpirito ao Convidavaõ-a as irm.ãas , que
corpo, fahindo Sor Clara huma tinha no das Flamengas; duas

viva copia de fua mãy , mais vi vezes foy em companhia de fua

va nas harmonias da virtude, irmâa Sor Maria Magdalena vi-

que do fangue. Já nos primeiros fitallas com tenção do ajufte ; de
annos lhe parecia pouco todo o ambas houve defvios para elle

,

tempo para exercícios piedofos

,

como dcfpois caufa mayQr,.que
as
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as deliberou a bufcarem a Reco- tando o Medico hum minorati-

leta deíla Gafa. Seria conlelho vo , em que havia de vir hum
do Ceo; aflim o parece

,
porque particular ingrediente, foíTe er-

foy o feguinte. ro dapenna, que^ por mais hu-

Eftava Clara Nidrofe em ca- ma letra
,
poz outro

,
que era

fa de huma tia fua ; coftumava pouco menos
, que peçonha ; fe-

fobir a huma varanda alta , que guiofe á inadvertência do Me-
defcobria todo o bairro de Al- dico a do Boticário: tomou Sor
cantara, e os dous Mofteiros , o Clara a bebida, e foraó taes os.

das Flamengas, e o do Sacramen- eíFeitos
,
que, inquirindo o Me-

to , ainda que muy diftantes hum dico a receita , e viílo o engano
do outro. Detinha-íe nefta viíla delia , teve a prodigio o achal-

huma noite de luar das mais cia- la com vida ; mas inchando-lhe

ras , e íerenas
,
quando lançan- huma face , c apertando-fe-lhe a

do os olhos para aparte do Sa- garganta, foy tal ofaftio, taes

cramento, vê fobre o Mofteiro as dores
,
que fem ter hum inf-

huma grande Cruz, que fe for- tante deíbcego, nem levar fuf-

mava de huma íombra. Repa- tento de coníideraçaô para bai-

rou , fulpendeoíe, e ao mefmo xo, ie refolveo em breves dias

inítante lentio hum interior aba- fua fermofura á verdade do que
lo, a que fe feguio huma infpi- era , trocando fuás flores em o
raçaõ efficaciílima , em que co- íeco fruto de huma caveira

; que
nheceo eftava a cruz da fua vi- fe naõ colhe outro das flores da

da naquella Cafa. Communicou fermofura.

o fucceíTo com fua irmaa, ede- Mas era tal feu fofrimento,

rao ambas preífa a recolheria fua paciência no meyo de do-

nella com tanto alvoroço , co- rcs
,
que ameaçavaõa vida

, que
mo íe poderão defconhecer que fem íe Ibe ouvir hum ay, ou hu-

a Cruz
,
que as chamava, era ma queixa, vieraô as Religiofas

hum claro emblema da vida mais a chamarlhe a noj/a Cordeirmhaj

penofa. Foy a fua entrada ncfle lembradas do innocente Cordei-
Mofteiro em 30 de Outubro de ro , que caminhou ao lugar do
1632. e fuccedeo a Sor Clara o facrificio , taÔ atormentado , co-

que fe vaticinara de que Deos moemmudecido. Naó podia Sor
lhe daria íaude para fer Freira

;

Clara levantarfe da cama
,
por-

porque em todo o anno do no- que naÔ havia parte em feu cor-

viciado (fendo o de mayor tra- po, que naõ íentifle efpecial tor-

balho) naõ teve queixa, que a mento. Aífim chamava ao lei-

obrigaífe a ficar hum dia do Co- to o feu Purgatório; lembrava-

ro , fendo defpois tantos feus fe ella mais ncfte doseípiritos,

achaques
,
que bem fe pôde cha- que padeciaó no fogo daquelle.

mar martyr delles. Aílim rezava por elles trez ve-

Naô tardou omartyrio, por- zes na noite; e em fe achando
que a pouco tempo de profeífa com algum alento

,
que fe po-

cahio de huma febre aguda ; lo- deíFe veftir, ainda que com tra^

go começou a ir a cura errada, balho, levantava-fe , e polta de
e começarão as meíinhas a fer joelhos, encoftada na cama, fe

tormento , e naõ fer remédio, detinha em oração.

Chegou a mais
;
porque recei- Ella era fua vida, padecer,

e orar,
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e orar, porque nada lhe lembra- opinião , e virtude ; e orando
va da que deixara ; tal foy a re- Sor Clara por e!la , íe lhe reprc-

foUiçao , e defpego com que a lentou , que via no mar huma
deixou, e íc lepuitou nefta Ca- barca deílroncada , e velha

,
que

fa. Morrerão os parentes para cercada de repetidas , e furioías

cila, e nem de fua may fabia

,

ondas, fe via perigar entre el-'

íequer por letra, de íorte
,
que las; e no mefmo tempo diviíà-

efcrevendo muito bem quando va no Ceo huma grande eltrel-

entrara, defpois efcaíTamente pu- Ia
, que defapparcceo , deípedin-

nha a fua firma , como (fendo do copiofas, e fcintillantcs lu-

precifo ) fe vio por experien- zes. Entendeo logo
,
que a Con-

cia. verfa decumbente havia de fale-

Hum dos padlos
,

que fez cer daquella doença, e que íua

com feu Eípofo
,
quando rece- alma havia de paííar na mefma

beo como da fua maõ aquelles hora a íer eílrella doFirmamen-
achaques, foy naó haver de lhe to da Bemaventurança.
pedir remédio, nem alivio nel- Mas para paífarmos à noti-

Jes , menos vida , fenaõ para fo- cia da mudança de vida de Sor
frer,ou fe foíTe (ua vontade^oa- Clara, ha de preceder a de
lento, quebaftaíTe para oirbuf- duas viíoens

,
que tiverao ella

,

car, e receber; aílim pedia, que a e fna may
, ( quaíi ao melmo

levaíTem em hum carrinho, que tempo) por darem mais luz, c
havia no Mofteiro , ao Confeíli- clareza ao que vamos hiftorian-

onario , dalli ao Coro, e Com- do. Tinha Joanna de Salinas
mungacorio, que era o único a- noticia do que Sor Clara , fua
livio , que lhe fazia efquecer o filha, padecia; e como mulher,
que eftava padecendo. Naõ dei- que abftrahida da terra , nao
xou o Senhor de communicar efcutava já as vozes do fangue,

muitos a fua alma , em quanto o ou as queixas da natureza, nao
fervio com efte género devida; pedia a Deos mais

, que o que
mas porque o noíTo emprego he difpuzefle fua vontade ; e tole-

hiftoria, e nao revelaçoens, fó rancia , para que a enferma fe

apontarey duas , entre as mui- abraçaíTe com ella. Neíta fup-

tas , de que fizeraô memoria feus plica eftava huma noite
,
quan-

ConfeíTores. do fe lhe reprefentava fua filha

Sufpendia-íe Sor Clara hum Sor Clara veftida de bordadu-

dia orando defpois decommun- ra cuítofa, mas ainda imperfei-

gar ; e reprefentandofelhe viva- ta ; e entendeo logo a lerva de
mente

,
que tinha na boca hu- Deos , illuftrada pelo Senhor,

ma memoria de metal deíconhe- que ainda reftavao tormentos

eido, ( mas preciofo) fe lhe pro- para coçoar a paciência da fi-

puzerao logo os deípoforios

,

lha : affim lhe pedio
,

que a

que o Senhor celebrava com as confortaíTe com o dom da tole-

almas juílas , entendendo
, que rancia , e aperfeiçoaífe o inexti-

aquclla memoria era huma fe- mavel feitio daquella gala.

gurança dos que tinha feito com No mefmo tempo quiz oSe-
a fua. Eftava gravemente enfer- nhor ( feria peJas fupplicas da
ma huma Freira Converfa, mui may , bem efcutadas ,

por fe-

entrada em aniios, e de grande rcm por tal filha ) enfinar a Sor

Part. IV, Ecee Cia-



^^6 Parfe IV. da Hiítoria de S. Domingos ^

Clara o como íe devia de haver Preladas defta Gafa , onde fó

fua conílancia nos tormentos ,
a obediência retira as Religio-

que lhe permitia , naô fe valen- ias dos exceíTos da penitencia

,

do de arrimo , ou foccorro da por mais que os achaques lhes

terra , mas recorrendo fó ao defenganem as forças , e a coní-

•que foíTe difpoíiçaô Divina ; e tancia. Aífi obedeceo Sor Cla-

reprefentou-fellie emvifao, que ra, feguindo novo modo de vi-

fe achava em hum campo def- da nos particulares , em quepo-

embaraçado , e que nelle fe le- dia difpor delia,

vantava direita huma efcada
,

Trez vezes fe levantava de

que efcondia no alto o cume, noite a rezar pelas almas. Pc-

cançando a vifta , e junto á ef- las trez horas de madrugada

cada hum Loureiro; e que indo entrava para o Coro; (rezando

a fobir por ella , íe valia dos o Miferere pelo caminho , como

troncos dei le, por fegurar a fo- difpoliçaõ para entrar nelle)

bida , e temer a queda ; mas proftravafe em vénia , repetia a

naõ lhe valendo a induftria , vi- confiíFaó , invocava a Senhora

,

nha com ella o Loureiro a ter- logo os Santos , de que era de-

ra. Conheceo logo
, que era do- vota , e os Efpiritos Angeli-

cumento do Ceo, para que em cos
,

para que fuppriíTem fuás

feus trabalhos naó recorreífe a faltas, c accendeíTcm fua frieza

alívios humanos : e aflím o fez
;

pêra louvar a Deos como de-

porque ainda por mais perfe- via , e eftar decentemente çm
guida de dores , de moleftias, fua prefença. Rezava logo fuás

nem chamava Enfermeiras , nem particulares eftaçoens, efpecial-

procurava medicinas , nem em mente às Chagas de Chriílo,

fuás affliçoens recorria ao con- ao Efpirito Santo, a NolFa Se-

felho , e companhia das Reli- nhora. A eftas vocaes fe feguia

giofas , mas , lepultada em fua a oraçaÔ mental até Prima

;

paciência, era vidlima do lilen- gaitava depois no Coro quali a

cio , e da tolerância. manhã inteira. No dia rezava

Doze annos havia
, que Sor trez vezes o Rofario , hum com

Clara continuava o feu marty- os braços em Cruz , valendo-fe

rio
,

quando faleceo fua mãy de fuftentar as mãos empregos,
Joanna de Salinas ; e parece, porque a fua debilidade naópo-
que alcançou de mais perto a dia fuftentallos.

piedade do Senhor no alivio da JMas naõ focegava feu efpi-

fiíha ,
porque dalli em diante rito com efte modo de vida,

çonvaleceo elta de alguma for- porque a que fempre deíejara
,

te. Continuava o Coro de dia; fora a mais auftcra ; nemagran-
tinha os feus de retiro ; fó a

Matinas faltava
, porque lhe

poz a Prelada huma obediên-

cia , mandando-lhe com a mef-

ma
,

que fe trataíTe como taó

achacada , naó ufaíTe de lã
,

pem comeíTe peixe, e fizefle af- que o que lhe vem pedir , he,
íiílencia nu Enfermaria ; cuida- que lhe ponha huma obediência,

do , e continua adverteuçia das para que deixe a cafa da Enfcr-

ma-

de innocencia
,
que havia em fua

alma, a defperfuadia de viver

com mais afpereza. Eif-que le-

vada hum dia defta anciã, vayffi

ao Confeíííonario , em que fou-

be eftava o Prelado , dizlhe
|

I
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mária , e vá para o Dormitório guma Rcligiofa , fe vem , ou
viver na fua cella

;
que traga ouvem ílnaes ^ fendo mais vul-

tunica, e uíe de mantas de lá;* gares repentinos , e repetidos
que continue Matinas á meya golpes. Eftes ouvio a Madre
noite ; e que finalmente fe naó Sor Clara; foraó trez , e dados
trate como achacada

, que fe na porta da fua cella com tanta

lho mandar a obediência , o ha violência, que riem fe fiaria da
de obfervar íem duvida. O Vi- fraca maò de huma Freira ,

gario, que, fabia a fua debilida- nem femeihartte ellrondo fe per-

de , e o como paíTava mal con- mittia no Dormitório. Abre af-

yalecente , admirava-fe , efuf- fuftada a- p/orta',' naõ vê^nin-
pendiafe ; lembrava-lhe-logò o -guem ; bufca fua irmá 'a Madre
impoílível

, que pedia ; ínftava Sòr Maria Màgdalena , referè-

ella pela obediência, até que lhe o fuccèífo ^ accrefcentando
clle ( que naó tinha 'pouca no- que lhe vinha; á' imaginação

,

ticia de feu efpirito) erftenden- qiie feria6 aquelles golpes pela

do de quem podia fer o confe- ^Madre Sor Maria doSacramen-
.llio , lhe poz a obediência-, e W, ( Marqiteza que fòy de A-
ella dalli • em diante a obfervou guiar

) que eftáva enferma , e pe-
iem falta. .' figofa. E dizendô-lhe a irmãa:
."' Aílíai começou Sor Clara a Olhai \, minha irifiãa ^ naÓ vades vós
íua reforma dous annos antes j)r/wz^if>fl^. Kefpôrtdeo fem fufto

:

de fua morte , tendo revelação faça-fe' avonràde de Deos. Suc-
muito antes de que feriai apref- cédcoaílim

, porque primeiro
lada. Defcobrio-a a fua irmana 'fafeeeo à Màârè Sor Clara

, que
Madre Sor Maria Màgdalena, 'á' Màfque55ti

'; n^hs verificandofe

mas nem o tempo, nem o mo- '^ue*'^fora6 os *"trez golpes trez

do em que feria; porque
, que- iri^ífos y pbrqiVe ' quafi em hum

rendo darlhe 'efta noticia , e ten- '^ét falecerá6 t'rcz'ReIigiofas.

do já dito ,, ique eftandohuma '- Mas chegava'- fé o tempo da
noite na cella , lhe entrara den- Madre Sor ClaraV nád" fazendo
tro huma nuvem , lhe veyo ef- outía* coúfa na dilação delle>

crupulo do que tinha dito , e inkis que difjpôrfe' para quando
lufpendendofe hum pouco , lhe Deos a cliamitte; é hum dia a-

diíTe : E/lay certa
,
qttea-minha caBâhdo de cõiiimungar, lhe deu

morte ha de fer aprejpada': affim fubitò hUmá febre taò vehemen-
vos pejfo que tenhais cuidado de te

,
que lhe HVòu a falia, e cer-.

mim, ròfJ^òsolhòs^ mas dando- em al-

Outra noticia teve^; e ef- guns ""fínaés rnoftras de grandes

ta, ainda que mais commua
,

artcias. Aílim 'palTou trez dias ,

mais próxima
,

para fe difpor, eíperando todas
,

qiie tornaífe

e aparelhar, ainda que ô feu para fe lhe dar o Viatico , ea
cuidado naó era outro', nem Unçaõ ; rcfolverao

,
que le lhe

podia haver avifo
,

que' naõ àéí^t eftà^ por naó haver lugar

encontraíFe com o íeu cuida- paraaquelle;' mas antes para ver

do. He reparo antigo nefta Ca- fe tornava; /heríiandaraóos Me-
fa

5 que o fez fazer a con- dicds dar huma fangria. Fòçio
tinuaçaó , e crello a experien- com o pé , ácodio a Prelada,

cia, que havendo de falecer ai- mandandolhe que o déíTc, e fe

Part. IV. Eeee ii fo-



encia
,
que a fez viver morta

,

a fizeíTe morrer, refpondeo fó a

-ella , e deu logo o pé fem re-

?piignancia

^8 Parle IV. da Hiftoria de S. Domingos,
fogeitaíltí ; e como fe a obedi- úq gloria fua) o como a virtu»

de íe fez fempre bemquiíla cora

a nobreza, ( diga-fe fem offenfa

das mais naçocns ) efpecialmen?

te no heróico fangiie Portugnez j

Foy logo abfolta Sacramen- hofpedando-fe nos Palácios , nas

tfllmenre, dando matéria ; def- Caías dos Príncipes, e dos gran-

pois ungida; e rezado o Oíficio, des , deixando- fe ficar tanto de

aflento nellas
,
qiie defde os prin-

cipios do Reyno as fez claíTes

d.o efpirito , e vcntiirofos Semi-

nários , de que tem fahido tan-

repararão
, que focegava , e ef-

tando aílim hum pouco , abrio

os olhos , . como fc defcobrira

gduaá eítrellas, ou fe fe lhe ref-

-fituira a belleza , de que o Ceo tos a occupar os Altares j. mais

a dotara; efurrindofe, efpirou. venerado throno
,

que os que
AíIim havia de fucceder a quem
das portas da' morte fahia a pi^

zar o caminho da eterna felici-

dade. Morre rindo quem vi-

veo gemendo; fem duvida, que
a Eftrella matutina da Bema-
venturan^a madrugava já , fe-

rindo-lhe nos olhos , e abriolhos

lhes grangeou o nafcimento,

He claro argumento huma Ra-
inha Santa , amortalhada nopre^^

ciofo burel Francifcano ; buma
Santa Princeza no Dominico;

hum D. AlFonfo Henriques , Rey
reconhecido por Santo; hum D.

Fernando , Infante Santo por
agora para as luzes, porque até anthonomaíia. Com eftes, e fe-

aqui fc naõ tinhaõ fechado pa- melhantes exemplares , parece

,

ra as lagrimas. Eíle foy o rifo

,

que os juílos compraõ á cufta

dçllas : Beati
,

qui nunc fietis ^

quia ridebitis., Ficarão as Reli-

giofas emmudecidas , e aííirma-

raô logo humas ás outras
, que

que coníultavaó os acertos dô
fua vida os efpiritos mais illuí-

tres ; aílim íe continuou fempre
até o feculo em que ifto efcre-

vemos , e naó temos poucas pro-

vas do que eHá efcrito defta Ca-
quando a Madre Sor Clara abri- fa, que a CondeíFa de Vimiofo
ra os olhos , lançara delles dous
refplandores taõ vivos , como fe

de repente fe accenderaõ duas

trabalhou para tantas como co-

, fendo agora a Marquezaroa

tochas , ou correrão duas exha-

laçoens luzidas. F^aleceo em os

primeiros de Setembro de lóyp.

CAPÍTULO XXXV.

Dã. Madn Soror Maria do Sacr^-

de Aguiar hum grande efmalte

delia.

Nafceo efta Senhora , filha

de Dom Chriâovaõ de Moura,
Marquez de Caftel-Rodrigo , e
de Dona Margarida Cou tinha

Corte-Pveal, (títulos, e appel-

lidos , de que eftaó cheyos os

mento , no feciiio Marqueza de Nobiliários defte Reyno) nofe-

. Aguiar ; e da Irmaa Converfa culo fe chamou Dona Maria de
Ser Margarida do Efpirito San- Mendonça ; nafceo com ella a

to, inclinação ás coufas fagradas,

piedade com os pobres, efpeci?»

Muitas vezes nos tem oc- almente encarcerados; e rigor,

corrido (efpecial mente nas c auíleridade grande comiigocm
memorias deita Caía , com gran- exercícios penitentes , a que fe

f deii
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áeu de doze annos em diante.

Cingiale de hum afpero cilicio,

jejuava certos dias na femana

,

em que tomava rigorofas difci-

pliaas de fangue ; a oraçaó , e

liçaõ de livros devotos craõ feíi

exercício quotidiano ; branda, e

affavel no trato , raodella , e con-

íiderada no adorno; humilde, e

fogeita no génio ; era huma
muda reforrna de toda fua Ga-

fa. Contava já dezoito annos
,

quando lhe faltou fua máy
,

gojpe, que a achou com a conf-

tancia de quem entendia
,
que

lemelhantes trabalhos vem a

examinar , e enriquecer a paci-

ência.

Anfentoufe o Marquez feu

pay para Madrid , e ficou ella

cm companhia de feu irmaô
;

pareceoihe occafiaõ de fahir a
publico com a refoluçaõ

,
que

tinha tomado comíigo de deixar

o Mundo , e foy difpondo o feu

retiro para o Moíleiro de Santa

Martha , Gafa reformada da Or-
dem Francifcana , nos arrabal-

des de Lisboa. Teve o irmão no-

ticia da diligencia , e moítroufe

com ella taó queixofo , e defa-

brido
,

que embaraçandolhe os

commefcios , rompeo cm amea-

ços , fejido preciío a Dona Ma-
ria , naò fó defiftir da empreza

,

mas reconciliaríe com elle , fe-

gurandolhe
,

que já naó teria

vontade própria. Tanto fe po-

dia temer da refoluçaõ de hum
poderofo ( na fua opiniaó aggra-

vado) que até ás paredes lagra-

das naõ guardaria refpeito. Af-

fim ferenou a tormenta , levan-

tandoíe outra mayor no coração

de Dona Maria , vendo
,
que naõ

fó naó confeguia o facriílcar a

Deos na Claulura a primavera

de feus annos, mas que era for-

çada a fogeitallos a efpofo de
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inferiores prendas ás que fuípi-

rav^a feu efpi rito.
'

•

Gafou- a feu irmaõ com D.
Afíbnfo de Portugal , Gonde de
Vimiofo, que foy Marquez de
Aguiar defpois da Acclainaçaâ

delRey D. Joaõ o IV. e parece

que quiz o Senhor pagar og

grandes defejos , e finos propo-

iitos , com que a Marqueza o

bufcara , difpenlandolhe as fe-*

licidades do defpoforio humano
em filhos , e filhas de generofas

prendas , e grandes eíperánças

,

devidas humas, e outras ao dif*«

velo com que fabia fer may de
familias , antes Prelada da mais

compofta , e reformada recole-

ta : naõ era outra fua Gafa. Le-^

vantavafe de madrugada , antes

excedendo, que imitando aquela

la heróica Matrona do Sábio,
porque naõ era o feu difvelo
para a proviíaõ da familia , fe-

naõ para confultar com Deos
importâncias de fua alma. Aílim

fe detinha no Oratório em ora-

ção, até horas de MiíFa , a que
vinha toda a Gafa. Havia no dia

hora deputada , em que todos

delia fe ajuntavaõ no Oratório

a rezar o Kofario ; outra para

liçaõ de livros devotos , a que
fe feguia oração , aííiíiindo a

tudo a Marqueza com igual

devoção
,

que vigilância , nao
faltando caftigo , e advertência

para os que aííiftiaó fem ella.

Trez dias na femana jejuava a

paõ , e agua ; commungava com
frequência, ejá nos últimos an-

nos havia Gommunhaõ no Ora-
tório duas vezes na femana

,
pa-

ra algumas criadas
,
que feguiací

fua vida.

Efta foy a da Marqueza até

o falecimento do Marquez feii

marido ; e contando já entaõ feA

íienta annos
, (

que antes pediao

dei-
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deícanço, que promettiaô vigor culpada

,
por mais remiíTa ; e

para novo trabalho) defcobrio cuftandoíhe lagrimas o caftigo

aquellas brazas, que o Ceo acr das defeituolas , e a pena de o
cendera em feu coração , cuber- naô levar entre ellas , foy ne-

tas com a cinza de tanta idade, celFario advertir a Meílra , quan-,

mas agora vivas para continuar do havia de fazer Capitulo á
o íacrificio, que o mefmo Cea alguma, o mandalla primeiro a
permittira embaraçado. Eftavao ella para o Coro , aguardar o
já caiados feus filhos y fuás filhas Santiífimo.

Freiras. Nefta Cala tinha duas

,

Já profeíTa
,

porque fó fe

e muitas experiências do rigor, queixava do pouco
,
que fervia,

e eftreiteza dò vida
,
que fe pro- a fizeraò Enfermeira. Avifou á

feíTava nella. Naõ houve mais feus filhos , e tudo foy abundan-

confulta; que a refoluçaõ erajá cia na Enjfermaria , mas nada
antiga ;e levando comfigo trez avultou mais que a /fua carida-

criadas , ( gente nobre
,
que com de , naó fó prompta nas meli-

ella tomarad o habito, diícipu- nhãs , mas nas lagrimas , cora

las de fua refoluçaõ, e efpiriro) que tomava fobre li as moleftias

fc recolheo em^dia da Appre- alheas. Aífim alfiftia a todas,

fentaçaô de noíFa Senhora. De- que parece
,
que fe reproduzia

tevefe hum pouco' na Portaria para naô faltar a> nenhuma. Na
entre muita nobreza em quan- occupaçaó mais abatida andava

to lhe beijavaó a maõ os filhos, mais íàtisfeita, porque nada ex-

e a nora ; e vendòfe logo da cedia ao Ínfimo conceito
, que

parte de dentro , levantou os de ÍI fazia. Succedendo muitas

olhos ao Ceo, dizendo :'\'Gfd- vezes éfíar em praticas de Deos
fãs aDeosy quejá ifto efidarràn- com as Religioías^ aílim ouvia
cadol ' i •• '

''' callada , e emmudecida, que al-

Era a Marquezajá Freira hò guma lhe perguntou a caufa.

Mundo
; que ferià^no Mofteiro, Relpondeo : Que achava^ e co-

fenaõ exemplar^ das Freiraè ? nhecia de fi ^
que naÕ podiafaliar

Chamoufe Sor Maria do Sacra- com o acerto^ com que ofaziaÕto-

mento. E como íe o nome lhe das
^ já mejlras j e adiatitadas nas

dera antiguidad'e' na Gafa ,' pa- coufas de e/pirito, enaô ella^ hu-
receo logo veterana nos exerci- ma mulher Jepultaàa toda fua vi-

ciou delia. Nos da humildade a da em as rudezas do Mundo
;
que

todas excedia , como no con- fó devia ouvir para aprender
^
jd

ceito
, que de li tinha de fer a que Deos lhe naÕ dera juizo para

mais defeituofa, fendo taõpon- fallar. Sendo que em todas as

tual , e difveladái ,' que ou pa- matérias, e fingularmente nef-

rece que defconhécia os annos

,

tas, era deftra Sor Maria
,
por

ou o gofto lhos «aliviava reho- exercício , como f)or inclinação,

vados. Era Meftra das Noviças e -génio. Mas já entendia, qual
huma de fuás filhas-, e era fua era o caminho dos Sábios do
Meftra ; a efta pedia

,
que a man- Ceo , donde íó íahiagraduada

, jg g^^
daíTe trabalhar ;'fe 'Vendo

, què a que o Mundo''chamava eftui- ílultus,ut

reprehendía as outras , laftirtia- ticia , como enfinou S. Paulo. %'ens

vafe, queixandofe porque a fiao Achou-a hum dia lua filha, ja^Cor*
repreheiídia aella, que fó era a Sor Margarida da Cru?;, nacel- 3ÍV. i8.'

la
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la chorando amargamente. Per- por ver o feii DeOs efcondido!

gimtoulhe compalliva
,
que cau- Mas aílím íe conformava coni

ía tinhaóaquellas lagrimas. Cho- eíla magoa, como quem fabkj

ro (reÇponáQo) porque femduví' que lha permittira Deos par4

da ejlou douda. Douda , nao pode merecer com eiia.

yèr ,
(replicou sl Rlhâ) porque os Alguns dias antes de mor-

doudos^ por iffc o faÕ ,
porque o rer, lhe deu huma febre arden-

defconhecem. E inflando mais, tiílima com ameaços de ar; ele-

moftrandolhe 'com evidencia , vando algumas íkngrias , ficou

que eftava em feu íifo , e nao como fe de todo perdera os

douda , diíTe Sor Maria : JSfaÕfe fentidos ; mas era notável ,
que

canfe , nem me martyrize , Madre ,
em fe lhe fallando em Deos

,

que bem douda ejlou^ pois nao amo refpondia com tanto acordo , co-

a Deos como devo
\
que quem naS mo fe eftivera em feu inteiro,

ama a Deos ^ nao tem juízo. Gran- e focegado juízo. Allím lhe per-

de máxima, digna de eterna, e guntaraô, fe queria receber to-

Cathòlica lembrança! Mas ven- dos os Sacramentos para mor-

turofas lagrimas , nafcidas de rer ? Refpondeo : Que fô ijfo de-

tao grande penfamento ; e pen- fejava: miniftraraôihos, eno ca-

famento unicamente digno de bo delles efpirou píacidamen-

taó amargas lagrimas. Mas gran- te, fem fazer mais termo, que
de argumento de que íe abra- o de huma imperceptivel refpi-

zava em amor de Deos o cora- raça6 , em lo de Outubro de
çaó, de que ellas íahiaó ; que 165-9. Sufpenderaófe as Religi-

.íemelhantcs fuores naô vem a ofas
,
porque ao meímo inftan-

aplacar menos ardentes febres. te que efpirou , tendo Sor Ma-
Pouco mais de hum anno riajáfumido , efeco o rofto com

antes de fua morte , cahioaMa- os annos, e as penitencias, de

dre Sor Maria em. huma tal fra- tal forte fe lhe reftituhio a hu-

queza ,
que com grande traba- ma fermofa compoítura , e ma-

lho fe levantava , e encoftada geftade taô ferena
,
que podia

em huma Freira, hia para o Co- dizer com David ,
que tornara Et reflo-

ro , onde gaftava quaíi o dia a florecer fua carne, anticipan^ ^^^^^°

inteiro. Mas eftendeo-fe-lhe efta do no Eftio daquelles lecos of- * '

fraqueza á memoria, e á viíla; fos a eterna Primavera dosbem-

e nao alcançava do Coro a ver aventurados,

a Hoftia na MiíTa. Efte era hum Nao foy digno de menos re-

quotidiano incentivo de fuás la- paro o que depois fuccedeo no

grimas, refpondendo a quem a Capitulo, porque entoando as

coníblâva: Se eu nao tenho memo- Religiofas o PiaImo i^i antes

ria , como me poderey confejfar de fe recolher o corpo na fepul-

hem de tao mal pajfada vida ; e tura , chegando ao Verfo : Fi-

nella como pojfo ter gofto , fe nao duam ejus benedicens bcncdicam
,

vejo a meu Deos Sacramentado'^ pauperes ejus faturabo panibus

y

Bemaventurados olhos, que co- C fem haver embaraço, que tur-

flK) os de Tobias , naô tinhaõ baífe o alternado de hum, e ou-

alivio
, porque naó viaõ a luz do tro Coro) o repetirão trez ve-

Ceo , a do Sol Sacramentado ! zes ; fazendo logo reflexão , e

ecomo os de David, choravaó, reparo de que o tinhao repetir

j do
j
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,

do, levantarão mais o peníamen- baraçada das eftreitas leys da

to
,
porque para a defunta vi- Hiíloria

, que na hora
,
que pe^

nha muito de molde o Verfo

,

lo Clauftro foy paíTando íeii

que vem a dizer : Abençoatido
,

corpo para a fepultura , le mur-

ãarey ahençaõ dfita viuva ^ ecom charão asfiores, e as plantas na

o fuftento de paÕ taparey a boca pouca terra
, que cultivada da

aos feus pobres. E como vimos fua diligencia , fervia ás Reli-

na vida da Marqueza
,

parece, giolas de jardim, e de Pomar,-
que mereceo ao Ceo o Panegy- como fe imitaífem todas o ge-

rico de fe abençoar Santa viuva, nio ao Giraíol
,
que feguindo a

quando íe lembravaõ os foccor- inclinaçoens os paíTos do Sol

,

ros da pobreza. igualmente fe vê aquclle mur-

Mas a mayor eftabilidade, cho, quando efte fepultado. Nao
com que o Senhor quiz recom- podemos negar

,
que eítas de-

mendar as circumftancias defta monftraçoens no infeníivel , fe

morte , foy huma
, já repetida foraõ na morte do mefmo Chrif-

de fua Providencia, e reparada to argumentos da Divindade,

em o falecimento de peífòas ma- o feraó nas dos Juftos de fua

yores em virtude , e qualidade j virtude , com feguros do pre-

e foy o feguinte. Mandara a Mar- mio
,
que fe fegue á fua morte,

queza , elíando ainda nofeculo, podendo entenderfe que aquel-

a efte Mofteiro huma planta de las flores, que cahiraó fecas, a

jafmins, que chamaó de Valen- cobrir o cadáver, renafceraó ef-

ça. Plantoufe no Clauftro
;
pren- trellas a coroar o efpirito.

deo , e avultou , dilatandofe taô Naó merece ficar em cfque-.

viçofa ,
que ainda na vefpera de cimento o muito, que moftrou

fua morte fe colherão delia mui- Soror Margarida do Efpirito

tas flores. Mas ao tempo que a Santo, Freira Converfa ,
que no

íepultaraò , cahindo-lhe todas mefmo anno , ainda que antes

murchas , e fecas, fuccedeo o hummez, que a Madre Sor Ma-
luefmo ás folhas , e ao tronco de ria , faleceo ella também nefta

forte
, que ate a raiz fe efque- Cafa ; razaó , porque fe lhe dá

ceo na terra , como fepultura, lugar, ainda queíegundo^ nef-

porque depois fe lhe naõ vio te Capitulo. Foy Sor Margari-

brotar mais vara. da natural do lugar de Bemfi-

Da Infante Margarita fe lê, ca, notável, e venturofo, por

que em fua morte fe lècou hu- fecundo dè' Religiofas Conver-

ma arvore
, que ella plantara fas, que deu a elta Cafa para a

por íua maô própria ; e da Prin- fervirem , fervindo ainda me-

ceza Santa Dona Joanna , Re- Ihor para a illuftrarem. De pe-

ligiofa profcífa (como he tradi- quena ficou fem máy , e logo em
çaõ mais fegura , de que a hora poder de huma madrafta , ta5

da morte profcífara , e naó fora efquiva com ella , como o no-

fó Religiofa Terceira ) da nof- me o promettia ,
porque de en-

fa Ordem Dominicana na Re- teada a paífoua ferva, carregan-

coleta de Aveiro defta Provin- do Ibbre aquelles tenros annos

cia, íe lê nas noíF^s Chronicas, todo o pezo da cafa; a boa in-

e cfcrevi eu já com mais con- chnaçaó á virtude , com que naf-

certado eftylo, e penna deíem- cera, lhe abria já os braços pa-

ra

»
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ra receberes trabalhos como acabado o trabalho, alli hia buf-

mimos do Ceo , qiic parece lhe car o defcanço.

adiantava a razaô , para conhe- Em toda fiia vida foy rara

cer , que o eraó eíles , e lhe do- fua abllinencia
,

porque quaíi

brava as forças para poder com fempre paíTava com paó, alguns

aquelles. grãos ,e algumas hervas' j e o
Deíejava refgatalla daquelle dia

, que fe alargava a regalo,
cativeiro huma tia

, que olhava era de algum bocado de peixe

para ella como defamparada, e feco Parcimonia notável, em
lhe queria melhorar as occaíiôes quem andando pouco abaííada ,

de íofrida , fufpirandovella nef- e trazia vários comeres entre

ta Caía do Sacramento , donde mãos , naõ haver occaílaó , em
aproveitaria as moílras

,
queda- que a convidaíTe o appetite , oii

va de feu preílimo, e feu efpi- a obrigaíTe a fome I Commun
rito. Rogou, pedio, importu- gava duas vezes na íemana , e

nou ;• e íinalmante confeguio, efte era o fuftento de que mais

que as Religiofas lha aceita íTem vivia. Hum martyrio grande pa-

contra a vontade do pay , e ma- deceo muitos annos ,
que fen-

drafta
, que perdiaõ nella huma do o feu génio de relponder,

efcrava; ena humildade moftrou aílím andava acautelada para o
ella ,

que o era depois (e com reprimir, que fó fe Ihedivifou,
muito gofto) doMofteiro, cof- que no interior trazia aquella

tumando dizer , ainda depois de contenda
,
pelo natural

,
que ti-

profeíFa : Que ella naÕ era Frei- nha de fogofa.

ra ^ mas Imma pobre/inha^ que as Tinha juizo claro , de que
Religíofas pelo amor de Deós rc' lhe nafcia o fer recatada em cou-

ceberaÓ ^ e fujlentavaõ. fas de fua confciencia ; mas pa-

Era continua no trabalho

,

rece
,
que difpenfou o Ceo hu-

como na mortificação ; e carita- ma vez com ella , chegando a

tiva taÓ difvelada
, que a eíTe contar com íingeleza

,
que def-

emprego fe attribuio o viver cançando huma noite fobre a

quarenta annos neftaCafa, íem cama, quaíi como quedormita-

nunca ter doença. Dormia vef- va, ouvira humavoz clara, que

tida, para que a oraçaó , e o lhe dizia : Levantate , e vay re-

trabalho a achaíTem mais prom- zar pelo Conde do Bajio. Era na-

pta; poucas vezes fobre a cama, quelle tempo D. Diogo de Caí-

as mais ao pé de algum Altar. tro. Efpertou , fegurando-fe no

Levantava-íe de madrugada , e que tinha ouvido ; mas parecen-

no Coro gaftava em oração to- dolhe illuíaô do fono , e tornan-

do o tempo , até á hora de ir do aencoftarfe, tornou a ouvir

para a fua ofHcina, donde eraõ a mefma voz. Levantoufe logo,

iguais nella o filencio, e a dili- e foy rezar ao Coro, c dahi a

gencia. A' noite , acabado o fer- trez dias veyo noticia ao Mof-

viço , tornava ao Coro, donde teiro ,
que era o Conde faleci-

era a oraçaó mais larga ; e com do. Parece, que eraó bem ouvi-

tal fuav idade , e coníolaçaõ de das no Ceo as oraçoens de Sor

ícu efpirito, que coílumava di- Margarida, e feria aquella ad-

zer, que aqueile era o feu cen- vertencia do feu Anjo da guar-

tro; e aíEm o raoftrava, porque da.

Part. IV. FfíF Mas
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Mas chqgavafe o termo a, rio, refpondeo com igual vive»-

feiís trabalhos; cahio doente de za, que íegiirança : Admiromey

huma grande febre, que tardou minha Madre, de Vojfa Reveren-

pouco em ameaçalla de morte, cia me dizer tãl \ Iflo he Purgar

Maô fe alTuíioa Sor Margarida torhl. Folgara eu de padecer por

com o ameaço, ou fofle, que o meti Senhor até o dia do.yuízol.

Ceo lhe antiçipalTe o avifo , ou Recebeo todos os Sacramen-

que depois de;veílir aquella fan- tos com elle inteiro , e foceg*-

ta mortalha, lhe naô foy necef- do, e grande confolaçaô de fua

fario outro. AiSm o moftrou

,

alma; e venxio, que era tempo
porque no primeiro ameaço da de lhe rezarem o Oíficio da a-

doença juntou na cella quanto gonia
,
perguntou, fe tinliao já

pertencia á fua mortalha ; com entrado os Padres ; e dizendo
a* mefma conformidade, e foce- lhe huma Religíofa : Para que

go (antes alvoroço) ouvio de- perguttta^ja por elles } Se fe que-

pois aos Médicos o deíengano

;

ria confejfar} Refpondeo: Com-

porque advertindolhe
,

que fe fejfar nao \ que pela mifericm'dia

difpuzeíre para a ultima hora, àe Deos nao o refervey para ejie

levantando as máosaoGeo, deu tempo , mas para acabarem jd de

graças a Deos , c voltandoíe a's me mandar para. meu Senhor Jeju

J^eligiofas , lhes pedio , cntoaf- Chrifto ; e abraçandofe cora elle

íem por cWsk o Te Deum land^a- crucificado, depois de acabado

mtis. , pois era chegada a hora

,

o Oiíicio
, pedio a véla , e coni

que fufpirara em toda fua vi- hum fufpiro , e algumas pala-

da. vras , que lhe dizia, e lhe íahiao

Mas foy coufa de reparo, da alma , a poz èm íuas mãos
que nao le lhe ouvindo nunca com íocego , e confiança , em 15'

H;ella palavra
,
que foaíTe a ga- de Setembco de 165-5?, dia para

lantaria, algumas fe lhe efcuta- a Ordem fortunado, em que ce-

rao agora , ditas com alegre fcm- lebra a Thaumaturga Imagem
blante, c boa graça,, (por mais de noíFo Patriarca

, que a Vir^

^ue. a confumiíTe a febre em hu- gem SenI>ora trouxe do Ceo á
Cia viva lavar»da

) porque fen- terra ao noífo Convento de So-

do curta a cama , em que a dei

tarao , diíTe forrindoíe : Piifla , mi^

nhãs Madres
,
que tantos annos me

naÕ deitey em cama , para vasfer-
vir ; e agora que foy forçãdo dei-

tarme ^ he em huma , em que me
nappojfo eflender l Ora mandem aa

coveiro y que' mefaça. a cova mais
comprida

, que he cama , que a nin-

guém vem curta
,
que todos cabem

nella. Como a febre ereícia , e
huma Religiofa, que avia eftar

fiano em Calábria.

CAPITULO XXXVI.

Ba Madre Sorer Maria àe

feíus.

G Randes vozes faô as do ex-

emplo; iraó fó aconfeIha6,

parece
, que obrigaõ. Aquella

acçaó
,
qne fe toca com a ma6

da experiência , nao fe pôde ne»-

abrazando, lhe diíTeífe : Que fe gar ; e aqurlla irrefragavel ver^
conformajfe com o que Deos drfpu^ iÍ2íâit j

que eftá fempre teíterau-
nha

, pais e a fervida de. lhe adi- nhando o que hc , fe he boa , íem
amar naquella cama o Purgat^-- ,duvida afleiçoa contemplada 9

. dalli
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dalli lhe vem o obrigar para íe- do livre da occupaçaõ

,
que ti-

guida. EíTe foy o confelho do nha a íeii cargo) trocava íeu a-»

Senhor
,
quando quizenllnarfeus pofento em ornais retirado de-'

Qui au- Difcipulos a reduzir ; cncomen- íerto ; efquecia fe orando, até
temfece- doulhes a obra primeiro que a que a natureza a obrigava a pa-

^^^^^^^^' doutrina
;

que antes propuzef- gar pouca peníaò ao lono , e qua-

fem a vida
, que expuzeflem a li fempre ou encoílada na ca-

palavra
;
porque o exemplo he ma, ou fobre huma nua cortiça

j

mais rhetorico
, que a lingua, inflammava-fe noamorde Deos,

por fer todo huma perfuaíiva e muitas vezes de forte
,
que pa-

muda. Vellohemos agora. En- ra deíafogar aquella febre da
trou Sor Maria por morte de alma , appellava á larga fangria

fua may com mais duas irmãas da difciplina. Depois de breve

no ferviço de Dona Maria de defcanço, ( como fe tivera paf-

Mendonça , Marqueza de A- fado a noite com muito) madru-
guiar; e ainda quede tenra ida- gava para a oraçaõ vocal do
de, com tal génio, e capacida- Roía rio , e Oífício de noíTa Se-

de
,
para faber eícolher , e fe- nhora , a que a levava huma lin-

gnir o melhor
, que reparando guiar ternura. Aífillia depois á

na vida da Marqueza
, (a que MiíTa, que era o feu palio quo-

naó excedia a da mais timorata tidiano , commungando com o
Religiofa) fe convenceo tanto defejo

, que fempre trazia fa-

com feu exemplo ,
que deíco- minto daquella Angélica , e fa-

nhecendo as defculpaveis ver- grada iguaria
, por mais que

duras dos poucos annos y fe a- frequentaíTe a fua Mefa.
diantou a elles em hum modo Vinte e fete annos contava

de vida , que parecia meditado já com eíle eftilo de vida ; mas
na mayor madureza da razaõ. chamava-a o Ceo para outra mais
Defpio, e deixou as galas

, por eftreita. Refolveoíe a buícalla

mais que nella antes eraõ cof- na Claufura deita Cafa do Sa-

tume, que vaidade, e começou cramento, por mais que inten-

a tratarfe honefta , eilngelamen- taraô embaraçalla , achando fó

te. Jejuava trez dias na íema- da fua parte o voto da Marque-
na, e com eftreiteza. Nas fex- za, que antesa envejava, que a
tas feiras da Qiiarefma , e ou- defperfuadia. Recolhida já nef-

tros muitos dias , aílim em to- tes fantos Clauftros
,
(em que

do o anno, como nella, a pa6, íó accrefceo á lua vida a penla5

e agua. Deufe áliçaó dos livros da obediência) começou a gof-

de efpirito, de que tirava gran- tar hum focego dalma , como
de fruto. ' defpida dos cuidados da terra.

Levantava os olhos, via re- -Em nada difvelava osfeus, co-

colher a Marqueza , e o Mar- mo em agradar a leu Efpofo , e

quez a feus quartos ,
gaftar ho- deífazer em 11 tudo o que podia

ras na oração em feus Ora to- fervi r de agrado. Era , ou fora

rios; enchiafe de fanta enveja, deftra na guitarra , e em fe a-

vendo aquelle retiro entre o companhar com ella com boa

faufto , attençoens , e correfpon- voz , e melhor gala
,
prenda ,

dencias do Mundo : e fogindo que tivera de muy menina ; já

aos olhos de todos, (em fican- em caía da Marqueza havia an-

Part. IV. Ffffii nos.
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,

nem rogos , nem induftria ; ago-

ra ajudava o Coro com goíío,

e gabos de todas as Religiofas

;

fcatia verfe íingular entre to-

das
;
pedio a Deos

,
que lhe ef-

cureceíTe o metal da voz ; infe-

PartelV. daHiíloria de S. Domingos

,

que a naô viaó ufar delia , vás d vojfa conta a minha faivo'

çaÕ j e eu ficarey com o cuidado de

me empregar em 'vos fnvir , de

forte , que eu naÕ tenha cuidado

em mim.

Foy taò poderofo efte a£lo

dereíígnaçaõ, que, ceíTando lo*

riofe aíllm do que a defconten- go a bataria do inimigo, a nao

tava verfe eftimada , e da brevi- perfeguio mais femelhante re-

dade, com que hum eftilicidio ceyo. Parece, que efcutara a Ma-
a deixou rouca , e fatisfeita. Mas
como era deftra na folfa , a-

prendeo logo viola de arco

com que ficou fervindo o Co-

Era elle o feu centro ; alli

dre Sor Maria o^confelho de

hum grande experimentado na

Providencia de Deos, conwfoy
David, enílnando, que nos pu-

zeíTemos nas mãos de Deos , que

elle difporia a noíTa melhora;

deícançava da penalidade con- que quando nos apertafle o ini-

tinua , a que a fentenceava fua migo , commettelTemos a Deos
penitencia

,
porque a oraçaô era todo o cuidado

,
porque elle nao

o fuílento , e o recreyo de fua permittiria ,
que fluéluaífemos

alma. Alli acabava de conhecer nos reccyos da eternidade : Ja-

Q auanto fora vaó o receyo de Ba fuper Bominum curam tuam^

feguir aquella vida ,
porque ef- é^' ipfe t^ emitriet ; non dahit in

tando ainda no feculo, levanta- aternum fiuãuationem jiijio. Foy
va os olhos com horror aos a- correndo o contrato ; e como o

pertos deita Cafa, obrigando-a Senhor teve cuidado de livrar

elle a entrar em penlamentos a Sor Maria do martyrio do feu

de bufcar outra de menos eftrei- receyo , ella naô tinha outro cui-

teza ; mas já eíla nao fó lhe nao dado mais
,

que lervillo com
parecia rigorofa , mas muitas tanta anciã, que tudo lhe pare-

vezes frouxa. Aífim carregava a cia pouco para o a que fe obri-

maô nas penitencias , temerofa gara.

das reprefentaçoens do Inferno, Suppofto o jejum dos fete

com que a períeguia o inimigo

,

mezes , em todo o anno levava

era que padeceo muito. Recor- trez dias na femana de paõ , e

ria á oração, que era o feu ia- agua. Da porção
,
que lhe dava

grado ; e entendeofe
,
que nella a Comraunidade ,

por mais que
recebia particulares mimos de limitada, tomava o menos, di-

Pf. í4.à

Fungunt
tam ada*

Jatores •

quam de-

tractores,
*

?[Uam ip-

e diabo*

ius; {&à

m nonrí-

meas eos»

jafta fu-

per Do-
minum
curam.

Hugo hi(i

Deos, de alguma palavra, que
chegou a dizer com madverten-
cia. Achavafe huma vez na ora-

ção , banhada em Celeftial com-

zendo, (para lhe fer permitti-

do) que o mais lhe fazia damno.

Qiialquer prato
,
qne fe accref-

centava na mefa , eícufava como
placencia, e elevada a huma fa- regalo ; fentindo muito, quan-

miliaridade, e uniaõ grande com do os achaques a obrigavaõ a

Deos ; aproveiroufedaoccaíiaõ, fuílento mais delicado. Abraza-
e diíTelhe : Senhor , fadamos hum vafe em amor do próximo; en-

contrato ^ eu menaõ quero affligir travaô os feus inimigos na pri-

mais com efies reeeyos ,
que fem- meirafupplica, que fazia a Deos,

pre trago diante dos olhos, Tomay depois os parentes y e naõ àe^
tWi ., XDU
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3I0U de fer digno de reparo o

que fuccedeo a hum feu irmaõ,

por quem continuamente orava

com inftancia. Ardiaó por efte

tempo em guerras as duas Co-

roas de Portugal , e Caftella. Era

o irmaó bom Soldado , e acha-

va-íe por Cabo em Barbacena,

lugar pequeno; pedia Sor Ma-
ria a Deos com grande anciã

,

que lhe guarda lie a vida ,
por

ferem taó arrebatadas as mortes

da guerra. Succedeo cercar ao

lugarejo o exercito Caftelhano,

reíiílindo, e naó querendo en-

tregarfe o Cabo ; durou pouco

a contenda , foy entrado com ira

militar , e paíTando tudo a fer-

ro , tomarão o Cabo vivo , fen-

tenceado logo a fer arcabuzea-

doj por ter refiftido a hum ex-

ercito Real
,
pondo íe em de-

fenfa em hum lugar fem ella.

Oppozfe á fentença hum Caí^*

lhano de refpeito , concedeofe-

Ihe a vida , quando ninguém a

efperava , e foy remettido a ef"

te Reyno , donde depois aca*

bou com demonftraçoens de pre-

deftinado. Contava-o alEm quem
teve noticia do fucceíTo , e tinha

razoens para formar juizo de

que ás fupplicas de Sor Maria

íc deveo aquelle eíFeito.

Seguida de rigorofos acha-

ques , entrava continuamente

com feu Eípofo naquella deman-

da de Agoftinho : Senhor , aqtif

quero, aqui vos pe[fo ^
que me af-

jUjais ,
para que depois me per^

dêeis. No meyo de continuadas

,

c agudas dores (que abraçava

com inteireza) naóadmittia re-

médios , fem o preceito da Pre-

lada ; menos alívios das Reli-

giofas
, que lhos queriaó inven-

tar compaílívas , dizendo : Qtte

naÕ tinha , nem queria mais refri-

gério
^

^ue contemplar na Paixão

CapXXXVt 59f,
deCh-iJio, Sufpenderao felhe dé
improvifo as dores , depois de a

chegarem ao ultimo extremo no
martyrio de trez dias , dizendo
ella a Deos no fim delles : Que
alli ejiava afiia conftancia\ que [ó

lhe pedia paciência. Tornarão a

períeguilla , e a proftralla dahi

a tempo ; defengaraóna os Mé-
dicos que eraõ mortaes. Efcu-

tou-o com alvoroço , e refpon-

deo a quem lhe fazia nelle re-

paro , e lhe dizia
,
que fua ir-

mâa ( Relígíofa na mefma Caía )

o fentia muito : DigaÔ a Soror

Francifca , que viva com gofto ^

porque me hey defalvar pela mi'

fericordia de meu Senhor,

Efperava já o ultimo inftan-

te fem alento, quando, moven-
dole entre as Religiofas , que
lhe aíEftiaõ , a pratica fobre o
infinito preço do fangue de
Chrifto , e como nos valia na-

quelle ultimo aperto , em efpe-

cial o do Lado ; levantou a ca-

beça a moribunda (admiradas as

que cuidavâõ
,
que a nada atten-

dia ) e diíFe: Sim, ejfe fanguejd

o Senhor mo tem dado. Achavafe
alli a Prióreza, perguntoulhe o
que diíFera , e ella como alcan-

çada , tornou : Digo ,
que muitas

vezes tenho pedido ao Senhor a va-

lia de[fe pngue. Entrarão a re-

zarlhe a Ladainha
,
porque já

com os olhos fechados eípirava

por inftantes; chegoulhe entaò

huma Religiofa a Imagem de
Chrifto crucificado , e pozlhe o
Lado do Senhor na boca. Abrio

os olhos , e com tanta viveza

,

que fe fulpenderaô todas , e el-

la pondo-os no Senhor , lhe en-

tregou a alma, podendo enten-

deríe a gloria , a que paíFou

,

acabando com o privilegio da-

quelle domeílico, e familiar de

Deos^ que em o feu ofculo, e

a IVki



I

598 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos 5

a fiia obediência acabou a vida. dade facrificada o agrado de feu

Favorecerão a conjectura feus Efpofo , e lograr comelleasde-
Confeflbres de muitos annos, licias do eterno thaiaino. Baf-

que em toda ella lhe naô acha- tava efta circumílancia para no-
raô culpa mortal , nem venial ticia do que foy Sor Therefa,
grave, com advertência , ouvint» tendo já examinado (como fica

do-felhe ao mefmo tempo dizer eícrito) a de fua irmãa Sor Ma-
a ella fallando com muito pezo: ria ; mas vejamos os paíTos

,

Qíie os peccados
^

que ella tinha
^ com que fc chegou , e unio a

naÕ as teria nenhuma Religiofa. ella.

Tal foy fua humildade ! Tal fua Juntamente com lua irmáa
morte , em 17 deJulho de 1660. tomou Sor Therefa o habito nef-

ta Cafa, em huma quinta feira.^

CAPITULO XXXVÍI. Correo íuavemente o anno de
approvaçao , dando tantas , er

Da Madre Sor Therefa de Jefus ,
taes moftras de fua capacidade ,-

e de Sor Mariana de S, e reforma
,
que poucos annos

Jofeph. depois foy Meftra de Noviças,

aíTiftio naSacriftia, ena Roda,
Rmãa inteira da Madre Sor lugares mais públicos ,

em que

Maria Magdalena do Santif- fe conhecia a boa intelligencia ,

iimo Sacramento , foy a Madre com que dava expediente a tu-

Sor Therefa deJefus,coníeguin- do o que fe appíicava. Inflava

do ambas aquella bençaó da fra- nefta Gafa a eleição de Priore-

ternidade unida , e confagrada za , e já nos ânimos de todas

Canentes a Deos , como cantava o Rey era ella a Prelada
,
quando lhe

coram Profeta do Povo de Deos junto embaraçou efle trabalho o de
^"^ ^^' em o Templo (que edificara Zo- hum achaque repentino, que a

^^emplo à robabel ) á vifta da Arca , em que deixou impoffibilitada para o car-

Zoroba- fe guardava o maná; e dizendo, go
,
porque fendo até alli sãa^.

beic ex- ^^q g Deos era agradável, eju- o que mais teve de vida, teve

Tl^ms cunda aquella fraternidade (que de achacada,

le Bianc diante da fua Arca o levava) le- Nao baftou iflb
,
para faltar

íuper Pf. gurou logo
,
que affim confe- aos exercidos da Caía , e nel-

1^2.VI, . gyJ2 huma bençaó graciofa , e les tao adiantada
,
que foy ne-

huma vida eterna : Ecce quam ceíTario
,
que o preceito lhe ti-

honum i à" quam jucundum habi- raíFe da maô a difciplina. Alas

tare fratres in unum ... quoniam parece, que lhe pagava o Ceo
illic mandavit Dominus benediãio- a rcfoluçaô de o querer bulcar

nem y é^ líitam ufque in f^culum. pelo caminho mais afpero, il-

Mas naó tomemos a penna da hiftrando-a com alguns conhe-

maõ aos Expofitores , baftenos cimentos do futuro , como fe

apontar, que na Gafa de Deos, pôde colligir de hum cafo ,

e á vifta da Arca (onde com que Ihefuccedeo, fendo Meftra

efpecialidade fe venera o maná de Noviças
,
que para melhor

verdadeiro ) fe ajuntarão eílas íe ajuizar, contaremos com to-

duas irmãas , a que depois do das as circumftancias.

íangue tornou a unir a virtude
,

Entrarão duas moças de pou-

grangeando com efta fraterni- ca idade no Mofteiro a tomar

o ha-



Livro terceiro Cap. XXXVII. 59^
ò habito ; chegando ao Coro, refpiandeo palavra a Madre, Sox

e vendo huma, que metia a Pre- Thereíai mas o f^cce;í^o favorer

iada a çifoura nos cabellos da ceo a fya, porque naq paííasaQ

cinco mezes
,

qi^^nda g fnf>ça ,

tornandO' a p^dir .pi^habitQ , te^

ve OS votos , e eqtrçn no Aloír

teiro , Çi cQrn . glandes mpílrai^

de efpirito.
. Pigf o leitor , íç

outra, levantou a voz, edi/Fç.;

Oue'lhos naocortajfi^m a ellg,., por-

-que ejlava refoluta a tmÕ Jer Frei-

ra. AíTuítaraõ-fe as: Religiofas';

-chegoufe a ella a Prioreza , a

^eftra, e algumas das mais an^ he digno <}e repiaro^, e íe fe p^r

íigas ,
propondo-lhe razoens, de ajuizar o qnç temos dito. ;

que rebateíTem aquelle defatino, O ern que mais fobreíahio

fegurandoliie de quem podia fer o eípirito da Madre Sor There-

o confclho. PaíTaraõ aperíuaditl- fa,'íay nos empregos de caritar

Ija ao humano , com- o que efíra- tiva ; ç çQm as doentes mais ex-

nharia o Mundo , e naô confe- tremofa. Em hum caío raro di-

guiraõ outra repofta , mais que remos tudo p que toca a eftç

a, 03crma reíoluçaó obílinada. pouco , e ficará entendido ^aí-
Mas nem aflím mereceo menos lim o que a J\íadrp SorTherçí^
piedade na Prelada , e mais Re- obrava, e,on)o o que merecia,

ligiofas , antes accommodando- Era Çnfermeira , c tinha naEn-
fe aofeugofto, vieraô, em que fermaria a Madre Sor líabel de
veífciíTe o habito , e lhe naó cor- Jefus , martyr das luas chagas,
taíTem o cabello , efperando , que e já viíinha á morte , com gran-

o Ceo lhe abriffe os olhos do de inâammaçaõ, e purgação af-

coniiecimento ,
para voltar ao <jucrofa nellíis. Chegoufe hum

primeiro propoílto. dia para lhas lavar; e indo-as ^

Veyo no partido ; veftio p defcobrir , Jhe fez h.iim tal aC-

Jiabito; mas continuando na re- ^çp , ^ç /ep^gnançia ( ainda ^fóá
•loluçaó de naõ querer fer Frei- viíla ) que lhe vieraõ impiilfp^

Ta ; chamarão feus parentes; e de deixar a doente,, e pedir g

stirandolhe a Madre Sor There- outra Religiofa
,
que executaíTe

ia- o habito, para entregalla, aquçUa fvjpdade. Alàs ao mefmo
paramayor caftigo lhe quiz tam- inftante fentio abrazarfe feu co-

iem tirar oRofario, que todas raçaõ em huma viva.Javareda de

.trazem ao pefcoço. RefilHo a caridade ;, e lançandoíè , como
•moça , inílou a Meftra , até que

.vendo o pouco
, que valia con-

-tra a refiftencia , lho deixou le-

var. Pouco depois , achando-fe

<:om algumas Religiofas, diíTe

fequiofa , a pôr ps beiços nas

chagas, nao fó lhas beijou , mas
chupou , e engolio o afquerofo

humor, que havia nellas. Cref-

ceo mais a fede , como fe fo0e

a Madre Sor Thereía : Qtte aquel- criftalina.a fonte , fem poder far-

la moça havia de tornar para o tar os beiços dos fervoroíps of-

Mojleiro , e mlle havia de morrer culos, porque em quanto os re-

i^reira. Alteraraofe as Religio- petia , fentia banhar fua aiiwa

fas ; e reprovandolhe o dito

,

de huma extraordinária confo-

ôíTentaraó, que fó inimigas da laçaô, que naõ cabia nella. He-
Religiaõ dariao tal voto

;
que roico aíio de mprtiícaçao , e ca-

tão dijficil feria o receberemna, ridade ! Lido, e itniíado de fua

como fora o reduziremna. Nap Xua Madre :Santa Cathaxiaa <}e

S.e-



6oo Parte IV. da Hiftoria de S. Domingos

,

Sena ; e melhor teítemunho do ignorando, que fe fabia o foge
í^'

que obrou , e do que mereceo, to, contou o cafo , em provado

caritativa , e mortificada. que ò Ceo eftimava íemelhante

Soube-fe efte cafo
,
por per- facrificio.

miíTaó do Ceo
,
que naõ quiz

,

Trez annos an:es de fua mer-

que a a£to taõ heróico lhe faltaf- te, teve huma doença, que lhe

fe, nem o premio de publicado, durou com ávida. Efcufou-a ef-

Ao tempo , em que Sor There- te martyrio continuado , de ter

fa eftava engolfada naquelle a- mais oíficio ; e vendofe livre

,

byfmo da caridade, eftavaõ tam- entrcgoufe toda ás importâncias

bem as Religiofas no Coro, af- de fua alma, e difpofiçoens pa-

íiftindo ao Senhor, que naquel- ra a ultima hora, entendendo

^

le dia eftava expofto , e entre el- que naó podia haver coufa nnais

las a Madre Sor Maria de Sao próxima, que a que a todo o iníj

Jofeph , de que já atraz deixa- tante devia fer efperada. Nao
mos noticia; lembroulhe a efta lhe permittiao

,
que foíTe aMa-

Madre , co;no por infpiraçaô, tinas, difpenfaçaô , de que fe

que a Enfermeira ( era como fi- vingava , aííiftindo no Coro qua-

ca dito a Madre Sor Therefa
)

li todo o dia , e grande parte

naõ tornara a entrar no Coro, da noite; aílíftencia , de que fó a

depois que commungara (final tirava a caridade com as doen-

de que a tinha preza a fua li- tes
,

que a levava á Enferma-

da) e refolveoíe a fahir do Co- ria.

ro, para que aífiftindo ás doen- Com efte eftilo de vida paf-

tes , vieíFe a Enfermeira lograr fou os trez annos , cahindo ao

o alivio de afllftir ao Senhor Sa- cabo delles de huma febre , a

cramentado , e alivio taõ íuípi- que logo chamou ultima, dizen-

rado de toda a Cafa
, que eífa do , que já fe naó levantaria da

circumftancia lhe coftuma dar aos cama , mais que para a fepultu-

dias o nome , e a eftimaçaõ de ra ; e que a jornada naõ tarda-

fefta. ria muito
,
porque aquelle era o

Com efte penfamento fahio ultimo avifo. Afilm pedio os Sa-

Sor Maria do Coro; entra pela cramentos , quando lhe parece-

Enfermaria
,
quando vê a Sor raõ neceíFarios , recebendo os

Therefa com os joelhos em ter- com vivas demonftraçoensde fé,

ra , e a boca nas chagas da en- e efperança na Divina miferi-

ferma ; fufpendeofe á viíla da- cordia, gaftando o mais tempo,
quelle efpedlaculo, e muito mais que lhe durou a vida , em pie-

da anciã com que fe continua- dofoscoUoquios com as Imagens

va ; e retirandofe fepultada em de hum Crucifixo, e da Senho-

filencio , o naõ rompeo , íenaõ ra do Roíario. Admiravaõfe as

ao fim de fua vida, contando o Religiofas de a verem com tan-

íucceífo á Madre Sor Antónia to focego , e paz de confcien-

daMagdalena, (que hoje vive, cia, fendo que fora perfeguida

quando ift:o efcrevemos ) que de efcru pulos toda fua vida,

guardando efta noticia , a teve Chegava o ultimo efpirito del-

muito cafualmente , com as cir- la; confeífou, que hum Cruci-

cumftancias mais occultas
,
pela fixo, que trouxera, e tinha ao

melma Madre Sor Therefa
,
que pefco^o , era de feu irmaõ o Pa-

dre
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drôFr.Joaõ da Cruz, que para ze annos entrou neíla Caía em
o ter naquella hora comíigo 5 lho dia da Purificação de noíTa Se-

tinha empreílado. Aílim fe a- nhora ; chamoufe Soror Marian-
braçou com elle , entregando- na de S.Jofeph ; e entrando nef-

Ihe fua alma naquelle thalamo, ta idade, fe lhe dilatou a pro-

em que eftendeo a maõ para a fiíTaó até os dezanove annos ,

receber efpofa. naó porque em alguma coufa

Foy feu falecimento em hu- defmerecelFe, porque era fua vi-

ma quinta feira
, (dia tfodo de da hum exemplo de innocencia,

feugoíto, por confagrado ao Sa- humilde, obediente, fofrida, e
cramento , e dia , em que entra- retirada , virtudes, que lhe gran-

ra nefta Cafa a acompanhallo,

e fervillo) lo de Fevereiro de
1661. Mas naõ mereceo fóo re-

paro a circumftancia do dia

;

também podia haver algum na
hora

, porque faleceo pelas qua-

tro da madrugada. Tinha-fe ob-

fervado
, que recolhendo-fe a

gearão tanta opmiao
,
que uni-

das ahuma raracompoftura, de

que era dotada , obrigava a el-

la , donde quer que fazia aifiílen-

cia.

Na do Coro edificava a quem
lhe punha os olhos , encontran-

do nella huma mortificada efta-

Madre Sor Therefa de Matinas, tua da modeília ; aiíim recolhia

ou gaftafle o mais tempo em ao interior todos os fentidos,

oração , fugindo os olhos
, que

a podiaõ teftemunhar no Coro,

ou no tempo , que naó hia a el-

le , defpertando ás' quatro ho-

ras , infallivelmente a ellas fahia

da cella , e hia efpivitar a alam-

pada
,
que no Coro arde diante

do Santiífimo ; e dahi até Prima

gaftava orando. Viaó agora

,

que á mefma hora falecera ; e

queriaó entender o que aquelle

que nunca vio , nem attendeo ^

fora do Officio Divino , a cou-
fa

, que fe fizeíTe no Coro ; os
olhos , ou no chaô , ou no livro*

Voltados á Igreja , fó ao rezar

ás Imagens , ou ao aílíftir á Mif-

fa. Era grande fua lingeleza
y

mas de eípirito , e naõ por de-

feito de entendimento claro ,

porque nas couías de Deos era

taó deftra , que naõ neceífitou

pequeno ferviço obrigava a quem de Meftra
,
para compor fua vi-

le fazia
,

pois na hora delle a da. O principal emprego de fua

chamava á eterna felicidade.

Naõ deu menos moftras de

a merecer Soror Marianna de

S. Jofeph , em que a brevidade

àsL vida nos roubou mayor af-

devoçaõ era o Santiífimo Sacra-

mento , a Paixaõ de Chrillo , a

Senhora do Rofario , a quem
depois dcíle rezava o Officio

pequeno , e outras devoçoens

fumpto para larga eícritura ; mas quotidianas , de que fe teve no-

fe em poucos annos couberaõ

muitos merecimentos, em pou-

cas regras podem caber grandes

noticias. No feculo fe chamou
Dona Marianna de Almeida

,

por filha de D. Joaõ de Almei-
da ; fua máy Dona Violante Hen-
riques. Os appellidos teftemu-

nhaõ bem fua nobreza ; de do-

Part. IV.

ticia
,
porque fe acharão em hum

quaderninho apontadas da fua

letra. A noíFo Patriarcha com
affedlo , e veneração de verda-

deira filha , rezava todos os dias

o feu Officio menor , fendo to-

do o feu difvelo o ornato das

fuás Imagens , occupaçaõ para

ella de grande alegria , como o
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fazer o meímo obfequio a S.Jo- la o que fe lhe imputava , e o
feph , feu grande Tutelar , e ef- como fe lhe reprehendia ; e pon-

colhido Padroeiro. do os olhos no chaó , difíe com
Tomara de memoria hum brandura : Seja feio amor deDeos»

quaderno, que lhe veyo ámaó. Entrava nifto a Noviça culpa-

em que eílavaõ eícritos os tor- da , e confeíTando , e aifirman-

mentos da Paixaó de Chrifto, do
, que ella fó o fora , ficou

repartidos pelas horas do dia, confufa a Religiofa do que ou-

c da noite AíEm naó dava ho- vira , como arrependida do que

ra, em que naô repetiíFe com excedera , e com a mefma ad-

hum vivo affe£lo da alma: Bem- miraçaõ o contava.

ditúj e louvadafeja a hora j em que No tempo, que foy Pupil-

meu Senhor Jefu Chrifto padecco la , fe lhe dilatou o noviciado

tal tormento ; e dizia o que per- cinco annoí
; já Noviça , fe lhe

tencia áquella hora. Ifto fazia, dilatou a profilTaó trez mezes

;

por mais que fe achalTe com com- e naó fendo fua culpa , c muy
panhia, oucomoecupaçaõ, que clara a femrazaó de quem a ti-

a tivelfe applicada. Pôde daqui nha , nunca. fe lhe ouvio quei-

crerfe , que andava Sor Marian- xa. Taô conforme eftava com o
na em huma meditação conti- que Deos difpunha , ou permit-

aua do que repetia taô conti- tia ! ProfeíTou em dia da Tras-

nuada ; e inferirem-fe os effei- ladaçaõ de noílb Patriarcha S.

tos, que caufaria em fua alma Domingos, e cumpriolhc oCeo
aquelle dolorofoefpedlaculo, de o defejo, que tinha de que fof-

que naô divertia as attençoens fe em Feftà fua. Antes delias,

da memoria. como das de noíTa Senhora , fa-

Daqui íem duvida lhe nafcia zia novenas de jejuns, dilcipli-

hum defprezo, com que fe de- nas, e outras penitencias. Dc-
iejava tratada ) fem reparo de pois de profelTa , indo confef-

eftimaçaõ , ou menos preço, que larfe , lhe deu o ConfeíTor o pa-

fe fizeíTe delia ; final de huma rabem , e perguntandolhe : <5>

alienação de todas as humanas fabia
^
que coufa era Jer profejfa^

penfoens da natureza, e de hu- reípondeo com muita fingeleza

ma vidajá efpiritualizadai Afllm (mas naô diflera melhor a ma-
naÔ houve íucceflb , ou femra- yor fabedoria ) Que era fer Ef-
zaô

,
que alterafle a paz de feu pfa de nojfo Senhor

,
quem afijm

cfpirito. Baile para prova -eíle o entendia , naô faria para o
calo. Deixou huma Noviça ca- defmerecer no que obrava,

hir hum candieiro no Oratório
;

Trez mezes tinha fódepro-
achava-fe nelle a efte tempo Sor feíTa

, quando lhe deu huma in-

Marianna ; fahio a culpada a fa- flammaçaô na cabeça , caufada
zer diligencia para tirar a no- de huma poftema ,

que fe lhe

doa , e entrou logo a Religio- gerou em huma parte aclla, com
fa ,

que tinha â cargo o aceyo taô agudas dores
,
que deícen-

daquelIaCafa. Moleftada doque dolhe ao peícoço , hombros, e
via, e achando a Sor Maria, a coílas , naô fazia movimento,
reprehendeo com demafiada , e que naô fofle martyrio. Nem a

repetida afpereza, entendendo, repetidas íangrias , nem a me-
que era a culpa fua. Efcutou el- dicinas mais cuftofas obedecia

o mal.
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O mal. Já naó havia remédio, feíTor , e perguntandolhe o que
mas ao defengano, era nella igual queria , reípondco : Qtiero ir pa-
o lofrimento , olFerecendo tudo ra o Ceo. Singeleza fanta ! mas
á Paixaó de Chrifto , e accom- reíbluçaó de quem na vida nao
modando as dores ás partes , em fizera diligencias por outra cou-
que o Senhor as padecera em fa.

feu Sacrofanto corpo. As da ca- Recebido o Viatico , come-
beça ás chagas dos efpinhos, as çou a efperar a morte , naõ fó

dos hombros áâdopezoda Cruz, conftante , mas contente. Pou-
as das coílas aos açoutes, e af- cas horas antes que ella chegaf-

fim as mais ; acompanhava eftes fe , lhe deraõ huns gomos de li-

facrificios com huma talconfor- maõ doce, para poder movera
midade , e conftancia

, que le- lingua feca ao rigor da febre,

vantando os olhos ao Ceo , rom- Levou o primeiro , e o fegundo

,

pia em fervorolos aftos de a- mas chegando ao terceiro , e
mor, dizendo muitas vezes : Se- achando-o amargofo, e que lhe

nhor , e que tormentos faÕ eftes

^

renovava as dores da boca, que
para igualar meus peccados ? Se tinha em huma viva chaga , dif-

fois fervido de me dar outros mais fe : Qtie nao carecia demyjierio. E
cruéis^ que me atormentem até o accreícentou logo: Eu fd aofil^
dia do Juízo , que mayor gloria

, que gojiou vijinho d morte meu Se^

que padecer por gojlo vojfo ? Bo- nhor Jefu Chrijlo , mo tinha cffc-

hray embora as penas , mas dobray tecido tormento, jigora foy ejie o

o fufrimento\ que tudo ^ oquedij- meu fel. NaÕ comerey mais limaÕ:

puzeres
, fera fempre para mim de tudo efiá confumniado. Pedio logo

mayor lucro. Pafmavaô as Reli- a Unçaõ , e attendendo a ella,

giofas ,
porque fempre tiverao e ao OfEcio da agonia com pie-

a fua íingeleza por menos judi- dofas demonftraçoens , inteiro

ciofa. juizo , e admirável focego, en-

Deraôlhe o avifo de que os tregou o efpirito nas mãos de
Médicos lhe mandavaô dar o de íeu Efpofo, a quem imitara

Viatico : e foy tal o feu alvoro- eípirando , como vivera com el-

ço, como de quem fabia , para le padecendo,

donde feria a jornada. Aílim pa- Faleceo em huma terça hi-

rece
, que podia dizer como ra, em 27 de Setembro de 1663.

Profeta Píalmifta : Latatus fum que era hum dos dias, em que

in his
,
qu£ diãa funt mihi ; in pedia a Deos a fua ultima hora.

domum Domini ibimus : Senhor
^

Alguns íinaes precederão a el-

grande he a minha alegria, porque la, porque naó eílando ainda

me differaÕ^ que ejiava em vefpe- dada a fentença pelos Médicos,

ras de ir d vojfa Cafa ; e aíÈm de que Soror Marianna morria ,

deu a entender
,
que o efpera- indo fua irmaa Sor Magdalena

va com fegurança, porque ten- das Chagas huma noite, ejá tar-

do pedido
,
que lhe chamaíFem de , recolhendofe para a cella ,

o Confeífor, e vendo, que tar- e com os olhos em huma alam-

dava , diíFe : Como tarda efle nof- pada
,
que dava huma luz clarif-

fo Padre ! Se elle houvera de ca- fima , vio, que de repente fe a-

minbar para onde eu vou , elle fe pagava , e no mefmo inítante

epreffara mais. Chegado O Coii- aíFaltada de hum grande pavor ,

.^Part. IV.
'

Gggg ii lhe
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nhando ás amenidades eternas.
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,

lhe veyo ao fentido
,
que mor- Clauftros , deixando a feus pays

ria fua irmãa Sor Maria. Outro taó faudofos , como fatisfeitas

final houve , e efte fó a ella pa- as Religiofas
,
porque depois

rece, que foy manifefto ,
por- das prendas da natureza , de

que dous dias antes que efpiraf- fermofura , e graça , fobrefahia

fe , fentio hum fuaviílimo chei- nella a boa inclinação , e indo-

ro, que lhe cercava a cama. Per- le para o caminho da virtude,

guntou ás Religiofas : Q^te per- acertos, que ainda lhe naó po-

fimie era aquelle taÔ fuave\ c ref- dia aconfelhar a idade ; mas por

pondendo todas
,
que nem alli , iíTo mais eílimados , como pre-

nem mais diftante havia perfu- fagios
,
que adiantava o Ceo a

me , fe callou , como alcançada prometella toda fua.

do que diíTera. Parece, que já fe Era rara fua modeília , com
aviíinhavaó a feu efpirito as fra- circumílancias mais que dita-

das da natureza , fem haver nel-

la acçaó, que lhe podeífe teíle-

munhar a idade. Aífim paíTou á

de Pupilla , fem a diftinguir en-

tre as Noviças mais que o no-

me , como depois Noviça , fem

fe diftinguir da mais reformada

da Cafa. Já profeíTa , e fora da

de Noviças , era efpelho , a que

fe compunhaô todas. Aílim fuc-

cedia , chegando ella , ir com
grande reparo a pratica , em que

com éfta Cafa, dando-lhe filhas, íe entertinhaó algumas
,
porque

que ella lhe melhorou Santas ; em ouvindo palavra menos fe-

mas naõ tem menos lucro tao fuda
, (

proferida talvez para

bem aíTentado commercio. Del- defpertarem a fua boa graça,

lé lançarão maõ D. Joaô de Al- qué em tudo tinha muita) di-

meida , e Dona Violante Henri- zia logo : Qiíe nao àefafeajfcm a

quês, (de que já falíamos) mas cafmha-^ efte nome dava á conf-

merecidas memorias dos repe- ciência. Já de Pupilla adiantada

tidos aífumptos
,
que nos derao aos exercidos da Cafa , (

que
para eftas. Hum , e outro appel- baftaõ a fazer a mais reformada
lido aífaz celebre, como iliuftre Religiofa ) tinha alguns parti-

ncfte Reyno, levando comíigo culares, que confervou, e ain-

âs Cafas de Portugaes , Viihe- da augmentou em toda fua vi-

mas, Menezes, e Noronhas, de da, eípecialmente na aufterida-

que os Nobiliários Portuguezes de dos jejuns, e na feveridade

eftaõ cheyos , e authorizados; das difciplinas.

nias muito mais fua Cafa, por Defde a quinta feira até ao
fecunda, nao fó de filhos, mas Domingo continuava na medi-
de filhas, que foraõ quatro, e taçao do que o Senhor padece-
vieraõ povoar efta do Sacramen- ra , e obrara da Cea até a Re-
to. Foy huma delias a Madre furreiçaõ. Daqui lhe nafcia huma
SorJoanna do Roíario

, que de paciência nunca vencida , ou al-

ieis annos fe fepultou neftes terada. Moftrava-a melhor nas

do-

CAPITULO XXXMII.

D/íf Madres Soror Joanna doRo-
fario^ e Soror Cathariria de

Jefu Maria.

BF'mafortunadas Famílias
,

que com taô conhecidos

avanços íouberaõ commerciar

à
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doenças, porque neceflltando de falta do fuftento. Tinha pe rce-

alguma coula , vendoíe preza na bido a intelligencia do precei-

cama, ou a naõ pedia, ou a ef- to Evangélico, naó lhe faltou o

perava damaó de quem reparai- premio de exercitallo.

fe mais nella. Pagava-fe o Ceo Houve na Gafa falta total

tanto defte facriftcio , como o de azeite, (género mais preci-

moftrou efte fucceíTo. Eftava gra- fo em Gommunidade , onde fao

vemente enferma , e defejava pafto principal as hervas , e o

{ como medicina ) hum púcaro peixe ) Naó havia aonde recor-

de agua , a tempo que eílavaó rer
,
porque a neceíHdade fem*

as Religiofas na cafa da rçcre- pre curta achava mais barato

açaó ; naó fe refolvia a chamar fechar a boca para o fuílento,

nenhuma, fó defejava, que vi- que abrilla para pedillo. Tinhaó-

eíTe lua irmáa a Madre Sor Ma- fe efgotado as talhas, já as di-

gdalena , e com eíte defejo a ligencias as achavaó antes fe-

chamava , como fallando comíi- cas, que vaíias ; eis-que hum dia

go, quando a ve entrar pela En- tornando a Irmãa Converfa a

fermaria. Perguntoulhe : Quem bufcar nellas , antes defengano
,

a chamava, refpondeo : QueocO' que remédio , vê huma peque-
raçaÔ lhe eftava advertindo

, qut na, c cuberta; e chegando-fe a

'uieJTe^ e o fizera com tanta furça
y

ella, a acha cheia. Sufpendeíe,
como fe alguém a chamara. Foy confidera, que cm tantos dias,

coufa digna de reparo
,
porque e tal aperto , naõ a podia ter

em femelhantes occafioens lhe deixado , ou a defattcnçaó , ou
fuccedeo o mefmo. o defcuido ; diiio á Madre Sor

No trabalho , e ferviço da Joanna , culpaado-fe a íi mef-

Cafa era a Madre Sor Joanna a ma, que íeria tQntice fua j mas
mais prompta *, e como era gran^ naó tardou muito o defengano

,

de fua capacidade, governo, e obrigando-ras a levantar mais o
providencia , tudo na fua maó penfamento. Torna o feguinte

luzia , e avultava. Fizeraó-na dia á difpenfa , e lançando os

Procuradeira , e aflim fe viraõ olhos a huma talha grande
,
que

aílíftidas as Religiofas, que naó por fuás mãos alimpara o dia

fó le naó conhecia falta , mas antecedente , a vê igualmente

muitas vezes abundância. Repa- cheia, como a outra. Entaó naó

rava-o de mais perto a Irmáa teve liberdade para fechar os

Converfa
,
que era fua compa- olhos á evidencia , antes os á-

nheira , admirando-fe de ver, brio, chorando de confundida,

que em muitas occafioens toca- e fegura do cuidado com que
va á mefa , faltando o neceíFa- Deos tratava aquella Serva fua f
rio, e depois fe experimentava lembrandolhe o mal, que duvi-

de fobejo. Naó podia fucceder dava no que cada dia lhe eftava

menos a quem movendo as mãos fuccedendo na fua officina ; tu-

para o trabalho, levantava o do mimos, com que o Ceo afif

coração ao Ceo
,
porque eraíua fiâia , e honrava a Sor Joannár'

vida huma contemplação conti- Contou o fuccefíb á Prelada J
miada. Verdadeira difcipula de porque encontrando-a ao fafhir

feu Efpofo, applicava-fe ao tra- chorofa , lhe perguntou a cau-

balho , mas naó fe defvclava na ía \ levantarão ambas as n)âo<^

ao
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ao Ceo , e correndo a noticia que eftava enferma , e como fen-

por todo o Mofteiro, foy aCom- tira a morte da irmaa , refpon-

munidade ao Coro , entoando o deo a Madre Soror Magdalena
Te Deum laudamus , e dando a com roílo enxuto : Sim he para

Deos as graças pela Providen^ fentir a morte de Imma irmaa^

cia com que lhe allíftia ; naõ fen- mas Deos naÔ nos deixa padecer»

do menos defvelada a que occu- Bem fe vê
, que venturofa feria

pava com Sor Joanna pela cari- a morte de Soror Marianna , e
aade , com que deíejava reme- participada ás irmaas a ventu-

diar aquella Gafa
,
que a com rofa noticia do lugar , aquepaf-

5.Reg. c. que acodio á Viuva de Sareptha, fará fua alma
,

porque ailim fe

por foccorrer o feu Profeta

,

naó lhe faltando o azeite na ta-

lha.

Nao valiaõ diante de Deos
menos as fuás diligencias , nem
eraó efcutadas , e deferidas com

defvelava o Ceo em confolar a

Sor Joanna. Mas aíEm o fabia

grangear a íinceridade , e pure-

za de fua vida , e a grande con-

formidade , com que fe havia

nos golpes delia , fem romper
menos prefteza as fiias fuppli- em outro defafogo mais

,
que

cas. Vioíe em outra occaíiaò. era o de louvar a Deos ; lem-

Acabava a Madre Soror Joanna branca ,
que ainda nos cafos de

hum veftido rico de cor nacara- mais fentimento a encontrava

doahum MeninoJcfuSjdequem com a boca cheia de rifo. -.

era muito devota, e deívelada Deu-lhe huma febre aguda,

no aceyo com que fempre o tra- da que diíTe logo
,
que morria-

zia : eis-que pegando nelle , lhe Teria mayores certezas
, que

acha huma grande nódoa. Foy huma , que apontava
, porque

igual a que fe lhe poz no cora- aos primeiros dias
,

que cahio

çaõ
,
pelo grande alvoroço com na cama, voltando-fe huma vez

que eftava , de pôr ao Menino para a parede , vio nella huma
de gala ao outro dia. Fez pu- grande Ibmbra; caufou-lhe pri-

blica a magoa , viraô todas a meiro fufto , focegoufe logo , e
nódoa, recolheo fe SorJoanna , diífe com fegurança, que mor-
e queixando-fe aquella noite ao ria. Naó tardou muito aeviden-

Meníno
5
por permittir em cou- cia de que fe naó enganara,

fa fua aijuelle defaceyo , mal porque recorrendo- fe ao reme-

rompeo a manhãa , acha o vefti- dio das fangrias , e achando-a

do fem nódoa, nem íinal de que debilitada a repetição delias,

alli a houvera ; como ainda ho- começou a viver por inftantes.

je fe vê, e entaô o viraó todas Pedio os Sacramentos , e rece-

^s Religiofas
, que o precifo da bendo-os com focego , e fuavi-

publicidade as fez em huma, e dade de eípirito , o poz nas

Qutra coufa teftemunhas. mãos de íeu Efpolb, em hum
Faleceo huma irmãa fua, dia deS.Jacintho, i6 de Agof-

( Sor Marianna de S. Jofeph , de to , ás duas horas depois da meya;
que já falíamos) recolhia-fe do noite, anno de 1665'.

enterro a Madre Sor Magdale- Muito femelhante á Madre
na das Chagas , também irmãa Soror Joanna em qualidades de
de^ ^mbas ; e perguntando-lhe fangue, e virtude ( e naõ menos
huma Religiofa por SorJoanna, na criação nefta Cafa , onde

tam-

I
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também entrou de fete annos, parece que íe efquecia

, que f^

e com duas irmãas) foy a Ma- dilatava na oraçaô. Tal era a

dre SorCatharina dejeíus , ne- anciã de naõ ter outra occupa-
ta do Conde doBafto, como fi- çaõ na vida; enlinarlhehia a ex-

Iha de Duarte de Albuquerque, periencia, que a naó havia mais
e de Dona Joanna de Caftro, deliciofa. Taes eraõ os favores

filha do Conde. Continuou a do Ceo, com que a frequenta-

meíma femelhança nas Ibgei- va.

çoens dePupilla, começando já Huma noite fe lhe reprefen-

deíle eltado a avultar nos exer- tou
, que hum Religiofo , feii

cicios da oração, e penitencia

,

ConteíTor, que aílíftia cómoda
recufando o defcanço da cama

,

Cafa na Vigairaria , eftava muy
efpecialmente nas vefperas de apertado com hum eftupor, que
Communhaô, e noites de íeftas áquella hora lhe dera , masque
feiras, naô permittindo ao cor- naó morreria. Rompeo-fe a ma-
po mais que o agafalho

, que nhãa leguinte a noticia no Mof-
promettia hjima taboa nua. teiro , e que o Religiofo, fein

Cont^^rofiíTaô crefceraÔ as efperança de remédio, nao ad-

obrigaçocns , com os annos o mittia alivio. Soube-o a Madre
exceífo nellas , chegando Soror Sor Catharina , e chamando o
Catharina em breve tempo ao Confeílbr da Gafa, lhe propoz
grão de virtude, e opinião de o que lhe fuccedera

,
para que

verdadeira filha defta Caía. Taes o doente eftiveflTe com confian-

faò as qualidades , com que fe ça. Pareceo diípofiçaõ do Ceo
grangea efte nome ! Incançavel a felicidade defta noticia , fen*

na continuação das Matinas , até do eíla Madre muy recolhida

ás quatro da madrugada fe de- em matérias de fua coníciencia.

tinha no Coro , naó a embara- Seguio-fe logo no doente pcr-

çando para a regular aíEftencia feita melhora , e depois larga

delle, nem os officios , em que vida, e em Sor Catharina con-

a punha íua muita capacidade, firmada a opinião, que já tinha

Aflim difpunha , c media o tem- na Cafa.

po
,
que acodia a tudo; e nem Sendo Meftra de Noviças,

o trabalho da Enfermaria lho e tendo huma gravemente en-

occupava todo , fó a alliítencia ferma , vio em fonhos huma Re-
de alguma doente de perigo, ligiofa , ( amiga de ambas

,
que

Aos jejuns da Conftituiçaó ac- havia pouco falecera) e ouvio,

crefcentava muitos; eraó conti- que lhe dizia : Levmtate^ e fa-

nuados os de vefperas de Com- ze com que fe àem os Sacramentos

munhaô, e Sabbados. O mefmo a ejfa menina^ que certamente mor^

em Vigílias de alguns Santos, re. Acordou, e fem dar credi-

mas em todas as de noífa Senho- to ao fonho, tornou a dormir,

ra a paó , e agua. Muitos dias e logo a ouvir o mefmo ,
que

fe abítinha delia ; continuava-o primeiro. Tornou a acordar , e

mais pela Quarefma ; e aggra- continuando no pouco reparo,

vando a mortificação , trazia a- dormio , e terceira vez ouvio o

zevre na boca. Ufava afperos mefmo , e pelo mefmo cftilo.

cilicios , tomava rigorofas dif- Entaõ acordou com Cobrefalto^

ciplinas ; e fobre tudo , antes convencida já de que antes era

avi-
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avifo, quefonho; vay-fe áPre- devoção, repetindo com muita:

lada ,
pedindo , que fe dê logo Louvado feja Deos

,
que nm hefó

o Viatico á Noviça. Era alta para os bons , e Santos , mas tam-

noite, recufava ella defafocegar hem ouve os mãos , que ejiaõ tre-

a Cafa , e fem refoluçaó de Me- mendo do Inferno. A efpacios di-

dico, parecendo-lhe antes lou- zia as palavras do Píalmifta : Ad
cura

,
que cautela. Iníla cada te levavi óculos meos

,
qui habitas

vez mais refoluta a Meílra ; naÔ in calis. Levantey os olhos avosj

coftumava fem fundamento fal- Senhor ; a vos, que tendes o Ceo

lar com tanta confiança ; conhe- por Falado. Eftava com efte lo-

cia-o aííím a Prelada, chama-fe cego, quando alterando-fe hum
pouco , diíTe : Parece que efiou

para entrar em hum termo 5 e fo-

brevindo-lhe hum accidcnte, re-

petio : SanttJJlmo Sacramento. Foy
a ultima palavra

,
que fe lhe ou-

vio, porque brevemente paíTou

a Gommunidade , entraõ os Re-
ligiofos , e dando-fe á doente
os Sacramentos

,
perde logo a

falia

da.

e em breves horas a vi-

Commungava duas vezes na
femana, (fendo fó huma da o- a gozar a Bemaventurança , co-

brigaçaõdaCafa) e acompanha- mo a que acabava de repetir,

va eíte aclo com copiofas lagri- que a pertcndia , recorrendo ao

mas; feria, que fe lhe derretia penhor delia. Aflím fe podia

o coração no peito com as viíi- conjeélurar , advertindo , que

nhanças do Sol
,
que recolhia na nem os horrores da morte po-

alma. Naô havia occupaçaó per- deraô diílimular as luzes , em
tencenre ao Coro , em que nao que já vivia feu efpirito

, per-

foíTe deftra , como continua. Na cebidas cm huma compoftura

de Cantora fe empregava com defaíombrada , e rifonha
, que

grande goílo
, quando lhe deu lhe ficou no rofto. Faleceo em

hum forte eftilicidio , de que
naò fez cafo, porque fe naõ re-

folvia a deixar o ferviço do Mof-
teiro. A falta de remédios a foy
pondo em eftado de tifica , e a

de reípiraçaô em huma agonia
continuada , em que fe apurou
fua paciência , e o conhecimen-
to do pouco cafo

, que fazia da
vida. Rodeavao-lhe a cama duas
irmãas

, e algumas parentas ; e
vendo

, que faziaõ huma devo-
ção pela fua melhora, diíTe : E

dia do Anjo da Guarda
,

Outubro de 1666.

I de

CAPITULO XXXIX.

"De Soror Maria Jofefa , e Fran-

cífca do Rofario , Pupilla , am-

bas irmãas.

DUas irmãs com tantas igual-

dades ( como promettia a

harmonia do fangue ) na incli-

naçaô , e no génio , e tantas na
que defpropofíto fora tornar eu a- virtude, como fe a graça fegui-
gora a defejar a vida ! Meu Se- ra os paflbs da natureza, deu a
nhor

, feja antes pela minha ai- Caía dos (.bondes de S. Louren-
'^^- ço a efte Mofteiro ,

para o dei-

Foy-fe-Ihe aggravando o a- xar enriquecido , como faudofo y

taes foraõ fuás prendas , e taochaque , e chegou-a ás portas
da morte. Sacramentaraó-na

,
pe-

dindo-o ella com inftancia , e

breves fuás vidas ! Foraó ellas

Sor Maria deS.Jofeph, que en-

trou
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trou de nove annos , e Soror defvelada , como a que vingava

Francifca do Rofario
,
que en- a fede, que nunca lhe deixarão

trou de fete. Erao as delicias fatisfazer em Pupilla, tanto na
dos Condes feus pays, Martim aíííílencia das Matinas, (que por
AíFonfo de Mello, e Dona Ma- favor lhe deixavaonaquelle tem-
gdalena da Sylva

,
que fem ef- po ir a algumas) como na fre-

cutarem os foluços a fuás fau- quencia das difcipJinas
,
que a

dades , fe defpojaraó dos ma- Meftra lhe tirava da maÓ , eí^

yores alivios da vida , facrifican- perando
,
que com o tempo cri-

do dous coraçoens em os alta- aíTe forças para aquelle exerci-

res da Claufura ; vi6limas taõ cio.

agradáveis a Deos , como o mof- Mas já agora tinha mais juf-

trou a experiência áo pouco, tiça para os aélos de mortifica-

que as permittio a terra. Mas da , ainda que efcondia os que
digamos primeiro de Soror Ma- excediaô a fua debilidade , co-

ria. mo era hum afpero cilicio de
De nove annos entrou nefta ferro , com que rigorofamcnteí

Cafa, defmentindo-os no modo fe cingia, em podendo livrarfe

com que fe começou a portar dos reparos da Meftra. Já em
nella , fem efperar

, que as obri- Pupilla ufava efta penitencia , e
gaçoens de Noviça a puzeíFem a mefma cautela. ProfeíFou

,
que

no caminho de fervir , e obede- foy o dia mais alegre, comoíuf-
cer; aíTim era humilde, affim di- pirado de lua alma, como quem
ligente ! A todas excedia na mo- naó ignorava o Efpofo

, que con-

deilia , e compoftura ; e cativa- feguia , difpondofe aíFim para o
va a todas com notável meigui- defpoforio, como quem conhe-

ce , e boa graça , favorecida em cia o ornato , de que fe agrada-

tudo o que dizia, e obrava, de va feu Efpofo. Mas na6 permit-

íuma efperteza , e fermofura. tio elle
,
que ella o fufpiraíTe

Chegou aos quinze annos , to- muito na terra
,
porque dentro

mou o habito com tanto alvo- de dous mezes a chamou para o
roço , como fe nao principiara lugar deeípofa. Precedeo huma
o feu cativeiro : mas tal era o febre , que exafperada com os

íeu cativeiro; mas taleraogof- remédios, defenganou a todos;

to com que viera bufcallo ! Eíle mas era tal fua paciência
, que

a fez voar no anno de appro- ( recorrendo-fe aos mais rigoro-

vaçaó , naõ havendo emprego fos, que nem aííím davaó efpe-

de mortificação, e trabalho, em ranças de melhora) naó fe via

que fe naõ adiantaíTe a fua di- nella a menor repugnância; an-

ligencia , e a fua obfervancia. tes com femblante alegre ao di-

Naõ ouvia aufteridades das que zcremlhe
,
que os Médicos da-

uíaraõ as primeiras Noviças da vaó o ultimo defengano , ref-

Cafa
, que naó exercitaíle com pondeo: E porque l Eu nao o co^

igual rigor
,
por mais que lho nheço? Sacramentaraó-na, fendo

culpava a compleição delicada, nella tanta a devoção, e intei-

e já reduzida a grande fraque- reza , como nas Religiofas a

za. Para o exercício daoraçaõ, laftima. Defpedicfe de todas ;

e para os mais de penitencia

,

e depois de demonftraçoens de

que íe uTaó na Cala , aíIIm era huma alma pura, perdeo a fal-

Part. ÍV. Hhhh la,
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,

la, e dalli a pouco ávida, paf- ticularidade , ufava a mefma ab-

fando a reftaurar huma , e ou- ftinencia , occultando-a com in-

tra na companhia de íeu Efpo- duftria, porque o débil de Tuas

fo, para a lograr eternamente, forças culpava o exercitallas.

vivendo , e louvando-o. Faleceo Levava a huma Irmaa Conver-

cm 17 de Julho de 1666, fa, que aíTiília na coíinha , o que
Seguio osmeímos paíTos fua lhe davao , e guardava da cea;

irmãa Soror Francifca do Rola- c advertindo-lhe eíta huma vez
,

rio , entrando nefta Gafa de fe- que guardaíTe os jejuns para

te annos
, já tao adiantados em quando foíTe Noviça , reípon-

modeftia , e concerto de vida, deo : E fabeis vós
j fe chegarey etc

como fe fe anticipara a defem-
penhalla perfeita , o conheci-

mento de a naõ ter dilatada.

Confentia ainda a fua idade

( porque naó erao ainda comple-
tos os fete annos) o entrar nef-

ta Caía a ver fua prima a Ma-

lá} Parece que podia ajuizar-

fe ,
que alcançava a brevidade

de fua vida. Aílím parece que a

conhecia no muito que aprovei-

tava.

Começou hum anno a jejuar

a pao , e agua os nove dias an-

dre Sor Antónia da Magdalena , tes do Natal, confagrados á Ex-

que levada do amor, que lhe ti- pe£laçaó da Senhora ;
paíTados

nha
, quiz eíla vez

,
que ficaíTe alguns , divifava-íelhe já no rof-

de todo nella, pois os Condes ta a fraqueza; deu parte áMef-
feus pays naó tinhaõ outro in- tra huma Noviça , que o fabia; e

tenro
,
por mais que fentiaò, que naquelle martyrio lhe embara-

a rouba ífem a feu gofto. Vaíeoíe çavao o mayor gofto. A paô , e

a natureza dos poucos annos
;

agua jejuou as Vefperas de nof-

fcntio a meninafaudofaomimo, lo Padre eíTes poucos annos,

que deixava em feus pays , e fua que vivco , naó fendo a menos
Cafa. Mas já a razaó madruga- cuftofa circumftancia defta pe-

va a enxugar as lagrimas , cul- nitencia o occultalla. Tomava
padas da inclinação, que nafce- diíciplinas, e ufava cilícios com
ra com ella, de efcolher aquel- a mefma cautela. Recolhida na
la vida. AíEm lhe deu principio

com tanto fervor, que fervia ás

Religiofas juntamente de con-

fufaô , e de gofto.

cella , tinha larga oraçaó , naó

fe contentando com a que em
Communidade tinha no Coro.

Nella, como nas occalioens de
Levava-a hum íingular aíFe- Communhaõ, eraó taó copiofas

£l:o á Virgem Senhora do Rofa- fuás lagrimas
,

que na toalha

rio. Moftrava-o na aíEftencia

,

fe lhe reprefentavaó as nódoas,

que fazia em huma Capella fua, Tinha todos os dias com a

onde muitas vezes a viaó occu- Senhora huma particular devo-

pada com fiores , e perfumes
, çaó, vcftindo-a,eornando-acom

acompanhados de groífas lagri- oraçoens taô devotas, como bem
mas , como fe envejofo o cora- accommodadas. O Rofario era

çaó qiiizelTe fazer numero en-

tre aquellas vitlimas. Acompa-
nhava efta devoção com a de je-

juar os Sabbados. Outros dias

o veftido ; o OíEcio menor da

Senhora o manto ; o feu no-

me ( que fc reza na Ordem
com Píalmos , e Antífonas

,
pe-

mais, que para ella tinhaó par- las letras) o toucado; a coroa,

a que
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a qiie fe reza á mefma Rainha;
o caíçado nove Padre NoíTos , e

nove Ave Marias. De noite con-

tinuava as Matinas, que lhe per-

mittiao, que nao eraó poucas;

tal induftria tinha para o con-

íeguir das Preladas ! Humilde ,

fofrida , e callada ; naó havia ac^

çaò religíofa
, que naõ antici-

palTe em Pupilla. Sufpirava com
continua anciã por acabar a vi-

da. Raros defejos naquelles an-

nos ! Confuitou o ConfeíTor com
efcrupulo , fe íeria culpável efte

defejo. Aconfelhoulhe elle, que

o mais feguro era refignarfe

,

porque ainda que foíTem fufpi-

ros por ver a Deos , devia hu-

ma alma porfe em íiias mãos,
porque fó no feu decreto era
infallivel o acerto.

Neíle eílilo de vida conra-

va fete annos e meyo defta Ca-

ía , e qaatorze e meyo de idade

,

quando lhe deraó humas bexi-

gas
,
que refolvendo-felhe , a re-

duzirão a anciãs mortaes, e fal-

tas de refpiraçaó
,
que nao po-

dia dar hum fufpiro; tormento,

em que íofreo muito. Mandarão
os Médicos, que fe lhe deíTem

os Sacramentos. Magoadas as

Religioías , naó havia huma, que

fe refolvelTe a darlhe efta noti-

cia , temendo
,
que o fobrefalto

lhe aggravaíTe a doença ; mas a

Madre Soror Antónia da Mag-
dalena , como parenta, e intei-

rada doefpirito da Pupilla , lhe

propoz o defengano , accrefcen-

tando razoens para a conformi-

dade do que Deos difpuzeíTe. A
que reípondeo Soror Francifca

fem perturbação : Agora vejo o

que d vo de amor a Vojfa Reve-

rencia
,
pois afjin trata da minha

alma : fe efta he a vontade de

Deos
, qiia.ito mais cedo , tanto

melhor. ,» .^ .

Part. IV.

Cap. XXXIX. 6ii
Deraòlhe os Sacramentos

,

que receheo com inteira adver-

tência, e devoção, que compun-
gia as Religiofas , e juntamen-
te as admirava , vendo aquella

idade taó deftemida , e taó con-

forme. Ameaçou-a huma modor-
ra grande; e voltando ás Reli-

giofas
, pedio

,
que tiveíTem cui-

dado de a acordar
;
que naó que-

ria
, que a morte a achaífe dor-

mindo. Era vigilante , era fabia

efpofa ; e naó ignorava
,
que a-

quella era a hora de chegar o
Efpofo, e contingente fobir aó

thalamo a que o naó efperaíTe

com difvelo. Poz os olhos em
hum Chriíto crucificado; e per-

guntando-lhe humí Religiofa o
que via t Refpondeo : Vejome a

mim mefma ; e continuando ai*

gumas palavras , cheias de con-
fiança, eefpirito, efpirou, paf-
fando-o áquelles braços

, que via
abertos, para a receberem nos
eternos defcanços , em 20. de
Abril de 1688. dia de Santa Ig-

nez de Monte Policiano, fefti-

vo para a Ordem , como ditoío

para Soror Francifca. Afiirma-

raó Religiofas , dignas de cre-

dito , ouvirem nefte dia conti-

nuada, e repetida mufica
,
per-

cebida a fuavidade delia , mas
ignorado donde nafcia.

CAPITULO XL.

Das Madres Sor Leonor do Euaft"

gelijla , Sor Ignez do Prefepio
;

e da Irmãa Convtrfa Sor Do'
mingas de S. Jacintho,

ENtrou nefta Cafa a Madre
Sor Leonor do Euangelifta ,

promettendo o que logo come-

çou a defempenhar a experiên-

cia; porque fendo muito nobre

por nafcimento , abraçou" a hu-

Hhhh ii mil-



6 12 Parte IV. da Hiftoria de S. Domingos,
mildade religiofa com tanto ef- ro, quando na Igreja fe efcuta-

pirito, que a diligencia luanao

houve officio , ou occupaçaó aba-

tida na Cafa , em que naó em-

vaó os inftrumentos de trombe-

tas , e charamellas. Ao Domin-
go fe deu á terra , eftando tudo

pregafle toda íua vida. AOim a ornado de branco, como pedia

tinhaô íempre por companheira o Oitavario. Scguiofe motivo de

asirmâas Converfas nas fuás of- mayor reparo, ( e de íentimen-

ficinas. No eíTencial de Reiigio- to para as Religiolas , Que fem-

la , e obíervancia nos exercicios pre tiveraó os léus Clauftros por

da Cafa, era inculpável. Nem íepultura dos grandes effeitos

os muitos achaques a faziaõ de fua obfervancia) porque foou

frouxa. Era de condição inteira

,

logo na Corte huma voz
,
que

e fogofa ; e o dominai! a , foy o falecera no Mofteiro do Sacra-

continuo martyrio de fua vida. mento huma Religiofa fanta, a

Ella lhe fazia accrefcentar os quem noífa Senhora revelara o
jejuns, dobrar mais a miúdo a dia de fua morte , fem fe ave-

difciplina , e apertar o cilicio riguar donde efte rumor fe orn
•com mais afpereza. ginaflTe.

Devotiílima da Senhora dó Nem no nafcimento , nem
Rofario, fem duvida lhe mere-
<:cria o anticipado avifo , com
que começou a efperar a morte ,

de huma doença , que a naó pro-

mettia. Seguiofe ao conhecimen

na virtude inferior abraçou a

mefma vida , e bufcou eíla Ca-
ía a Madre Sorlgnez do Preíe-

pio. Foraó feus pays Ruy de
Mendonça de Vaíconcellos , e

to a conformidade , e huma paz Dona Jeronyma de Moura, na-

grande em feu efpirito , acom- turaes de Lisboa. Nafceo com
panhada de brandura , em que ella a inclinação aos Clauftros

íe lhe trocou a afpereza do ge- da obfervancia
,
porque chcgan-

«io. Recebidos os Sacramentos, do a ufo de razaó , na6 havia

advertio ao ConfelFor
, que ode- nenhuma, que a defperfuadifle

•monio a havia de inquietar na de bufcalla. Já contava os an-

ultima hora, e que tivefle cui- nos de o pôr em execução; ven-

dado de a abfolver , fe a viíFe in- ceo os pays com a fupplica , e
quieta. Succedeo aíHm

;
porque com a inftancia; e tomou o ha-

perdendo logo a falia , e conti- bito com tantos alvoroços , co-

nuando o Oificio da agonia , fe mo tinhao íido os defejos , e co-

iaquietou muito , fazendo linal meçarao a fer as promptidoens
ao ConfeíTor. Abíolvida , cerrou nas obrigaçoens delle. Aílim foy

placidamente os olhos , como hum vivo exemplar das Confti-

em hum fuave fono
, paífando a tuiçoens , e exercicios deftaCa-

«brillos em o eterno dia
,
que ia , contandofe entre as primei-

amanheceo á fua alma , em hum ras Noviças delia ,
porque vi-

Sabbado , 2 de Julho de 1668
,

viaô ainda as Religiolas na pri-

nao deixando de merecer repa- mcira.

ro a concnrrencia feftiva , que Obediente exercitou todos
houve eífe dia na Cafa

,
por osoíficios, obíervante, o de Pri-

fer em hum Sabbado da Domin- oreza , e em todos como perfei-

ga infra odiava do Sacramento, ta Religiofa. Nos jejuns, difci-

«om que foy o corpo para o Co- plinas , e mais penitencias, o que
^ 7 <nais

I
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mai'o fefabia, era pelos effei tos; refle; eis-que hum dia, abrindo
afiíra era acautelada. Na oração hum almario , acha nelle pontu-
continua;aínm era recolhida.Dif- almente o dinheiro. Põem os^

penfaraó-na os annos muitos, e joelhos em terra , levanta ao
achaquolbs, de feguir a Commu- Geo os olhos , cheyos de lagri-

nidade nas Matinas ; mas aílim mas , repete entre devoção , e
madrugava para a vigia do Sa- alegria o Te Deum laudamtis ; e
craraento

,
que ainda as Reli- porque preíenciara o caio outra

giofas eftavaó na oração delias, Religiofa
,
que a ajudava, lhe

quando vinha para o Coro, on- difíè: Graças fejaÕ dadas a Deos ^

de as mais das vezes contava as que naã he ejla aprimeira vez. E
trez horas

,
gaitando em oração fem duvida lhe fucccderia mui-

até Prima, dalli a defpertar as tas
, porque reparando huma

Religiofas para ella. Seis , ou Religiofa em hum quadro de
fete annos antes de fua morte a noflb Padre , que ellava na Sa-

affligio huma doença, em que criftia, e notando-o de mal aín-

padeceo muito ; mas entendeu- gurado , relpondeo Sor Ignez
do com invencivel fé

, que no com íingeleza
,
^graça : Siniy

meyo daquella affliçaõ lhe efta- mas dá dinheiro,

va Deos afliftindo , como pelo Com outros favores a tinha
feu Profeta promettera ao attri- oCeomimofa, porque em mui-»

bulado : Cum ipfo fum in tribula- tas coufas futuras fallou com fe-

tione: Eu vivo junto do affiigido, gurança , e moftrou-as depois a
Aflim dizia com paciência , e experiência. Eraô ifto luzes par-

confiança: Senhor , folgo , queef- ticipadas a feu efpirito do com-
tais aquíy e vedes o que padeço

^ mercio continuo
,
que tinha com

porque , fe ajjlm naÕfora , quem me o Ceo por meyo da oração. De-
daria tanta paciência} E algumas tinha-fe huma noite nelia em o
vezes continuava, (voltando-fe Coro , a tempo que huma Re-
a quem lhe afliília) fegurando, ligiofa ( chegando a huma varan-

que defejava acabar a vida , e da) vio arder huma fermofa la-?

padecer o golpe da morte , pois vareda fobre o telhado delle.

o mefmo Deos morrera por nos Foy examinallo , e na parte , a

á força de dores , e aos olhos que correfpondia o fogo , achou

de fua affligida May. a Madre Sor Ignez orando; af*

Teve a occupaçaó da Sacrif- fim fe naó eítreitava o de fua

tia muitos annos , com igual a- caridade na esfera do peito ,

ceyo , que difvelo , em que a fobia rompendo embaraços a

naõ deixava para o conhecimen- bufcar o centro, de que cahira

to do Senhor , a quem fervia, faifca para fe levantar lavareda.

e a experiência dos exceflbs , e Taô viva era a da caridade y

pontualidades , com que pagava, com que amava a Deos , e abra-

moftrando muitas vezes na fua cava feus preceitos, que até em
Providencia o que fe agradava padecer as penas eternas eftava

daquella officina. Eraó-lhe pre- conforme, difpondo-o aíEm fua

cifos dez mil reis para obra. Divina vontade. Praticou-o al-

que o naó era menos , e eftava gumas vezes refoluta com pef-

a leu cargo ; andava com a af- foa de efpirito , a quem deve-

fiiçaó de naõ ter a quem recor- mos efta, como as^mais noticias

de
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,

tos a da virtude em Soror Do^
mingas, divifada já em íua me-

ninice
,
que bem doutrinada dos

pays , e melhor illuílrada dõ
Ceo, naô tinha já mais empre-
go

,
que pizar o feu caminho.

Contava onze annos
,
quando já

de fua vida. Foy elia taõ incul

pavel, que muitas vezes lhe ou-

virão dizer : Que mmca d noite fe

recolhera , entendendo
,
que chegaf-

fe ao outro dia ; nem fe levantou

nelle com efperança de que chegaf

fe d noite, E memoria tao bem
occupada, como o nao aconfe- fe achava muy adiantada nelle

Iharia a vida , fe a induítria de com os exercícios de contem-

a confervar inculpável , he o plaçaô continua na Paixaó de

perder nunca de vifta os fins dei- Chrifto , a que offerecia muitos

re^mSviT- ^^5 como he documento do mais de mortificação , e penitencia,

fima tua. verdadeiro Oráculo. com grandes lucros de fua al-

Contava fetenta annos, quan- ma. Aos olhos delia começou o

do a chamou Deos com huma Senhor a permittir a fuavidade

•rigorofa doença de terçans ma- de fua prefença , de que lhe naf-

Jignas. Gomo toda fua vida foy cia hum tal refpeito
,
que nem

huma contini|^ preparação para no tempo, que precifamenteha-

deixalla , tomarão os alvoroços via de dar ao defcanço , oufava

o lugar dos aparelhos , e já Sa- defcomporfe , nem ainda tiran-

cramentada , e amanhecido o do a toalha depois de Religio-

dia , em que o Ceo difpoz íua fa j aílím dormia veftida.

jornada, chegando-fe a vêlla as Bem fe infere qual feria a

Religioías , ouvirão ,
que falia- pureza de huma confciencia

,
que

va comfigo, e com voz clara íe tinha fempre Deos á viíla, fem
pedia alviçaras de chegar já a- íe atrever a obrar acçaõ menos
quella hora. Voltoufe logo a el- decente de fua attençaó íobera-

las , e diífe : Qtte nunca amanhe- na. Com eífa fraze nos dá noti-

cera com tao grandes faudades de cia a Chronica Sagrada das vi*

Deos y como aquelle dia., Nelle, das dos mimofos de Deos, dos

que foy em 20 deJulho de 1 668. P|atriarcas , dos Profetas , dos

paíTou tao ditofamente a aliviai- ^onarcas piedofos, e juftifica-

las , como fe lhe moftrara o Ceo/'^ dos , dizendo : Que viverão na

que /e acabava para fempre o fua -prefença'^ que lhe aconfelhou

,

tempo de padecellas. que andajfem Jempre nella. Ven-
Mas dem lugar eftas duas turofa alma na eílimaçaô de

Madres a huma Religioía Con- Deos, donde reproduzio, e a-

verfa , que feguindo lhe as pi- chou o feu agrado as finceras

Ambula
coram me
Gene. 17,
Ut am-
bulent

coram
me , ficuc

tu ambu-
lafti.

^ Reg. :

cap. 8.

zadas na vida , o merece tam-

bém fazer na memoria , ainda

que a que nos chegou ás mãos

,

he aíFaz efcaífa , como vinda

por algumas , mais advertidas

em efconder
,
que em apontar.

Foy efta Religiofa filha de pays

honrados , e virtuofos, prendas

unicamente eftimaveis , e bem
conhecidas em toda efta fami-

fcmelhanças daquelle primeiro

feculo !

Amiudava as Communhoens,
por confelho de feu Confeífor,

peíToa douta, e que conhecia o
como devia confervarfc a pure-

za de fua confciencia. Recolhi-

da em fi mefma , antes parece,

que ignorava
,

qr.e fugia os com-
mercios da vida. Com o eftilo

lia, mas com mayores auguien- deíla chegou áidade de vinte e
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fete annos , em que entrou neA grandes as demonftraçoens de

te Mofteiro , tomando o habi- fiia conformidade. Foy-a enfra-

to de Converfa , e avultando quecendo o achaque , deraõlhe

tanto na pontualidade das obri- os Médicos a certeza de fua

gaçoens delle, como promettia morte , e efcutou-a com tanto

a anciã, com que bufcara o ca- alvoroço, que voltando-íe ás Re-
minho de fe adiantar mortifica- ligiofas , e levantando as mãos
da. Era o feu preftimo igual ao ao Ceo, dizia com o roílo ba-

feu cuidado: via-fe a Gafa bem nhado em lagrimas : Qtie mítica

fervida , e edificada ; aílím era tivera nova
,
que lhe déjfe tanta.

Recebeo os Sacramentos devo-

ta; e dizendo-lhe, que tinha o
pulfo muito fraco

,
que já nao

poderia durar muito , refpon-

deo com íocego : Pois ijfo nffim

he
,
ponhamonos a morrer, Def-

pediofe das Religioías com ale-

diligente, aílím obfervante. Naó
tardarão os achaques

,
precifos

companheiros dos annos ; mas
nem o íeu rigor a fez afrouxar

no das Conftituiçoens , menos
nos que inventava , nunca fatis-

feita do que fe perfeguia.

O feu comer era quafi fem- gre íemblante , e entre outras

pre hervas ; o mayor mimodous coufas
,
que diíTe , accrefcentou

:

ovos
; pareceo-lhe regalo , e Qtie nefta míferavel vida lhe tinha

abílevefe delles. Nem as occa- Deos feito muitas mercês'^ edan-
íioens de feftas, ou profiíToens , dolhe graças por ellas , como
em que fe augmenta, e melho- por lhe apreíTar a hora , em que
ra o prato ás Religiofas , a obri- fe via , taô alegre para ella , aca-

gavaõ a difpenfar nefta aufterida- bou com o nome de Jefus na
de. Defpertava a Matinas, e ou boca

,
paíTando a contemplar nel-

antes , ou depois delias , corria le a verdadeira , e eterna ale-

por fua conta ai, vigia do Santií- gria , em dia de noíTa Senhora

ílmo; favor
,
que procurado com da Apprefentaçaõ , 21 de No-

inftancia, alcançara da Prelada, vembro de 1668,

CAPITULO XLI.

Da Madre Soror Majidalena

das Chagas,

^T Enturofo nome , e appel-

Commungava duas vezes na fe-

mana
,
que fempre a meditação,

e penitencia a trazia difpoíla.

Com efta frequência fe accen-

diaô os defejos em fua alma , de

chegar a lograr feu Efpofo na

vifaó eterna , e uniaõ mais inti-

ma , e íegura. \ lido
,
que duas vezes fe lê

Seguiaô-fe a eftes defejos nas memorias defta Gafa em
defprezos da vida , e a repetida duas filhas delia , no nome pa-

confiífaò de que nada lhe agra- recidas , no fangue parentas
y

dava nclla mais, que a efperan- nos Clauftros reformadas , e am-
ça de que chegaria a fua ulti- bas digno aíTumpto do noíFo

ma hora. Precederão a ella do- trabalho , e grande credito def-

enças rigorofas ; e contando já te Mofteiro , renovando agora
feíTenta annos a ultima , e taó nelle a lembrança da Madre So-
cruei

, que as dores lhe tiravaó ror Magdalena das Ghagas, de
o juizo , e ficava como freneti- que já efcrevemos , viíavó def-

ca. PaíFado o accidentc , eraó ta , de que efcrevemos agora.

Cha-

/



do o que fazia humilde , obedi-

ente, prompta , e defvelada ,

mas ainda mais com íua modeP-

6i6 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos

,

Chamoufe eíla Madre no íecu- aílím a mefma Prelada aoViga-
lo (até niíTu íemelhança da pa- rio o Padre Meítre Fr. Anco-
renta ) Dona Magdalena de Vi- nio da Encarnação.

Ihena. Entrou a fer Pupilla nef- Já Noviça , edificava em tu-

ta Cafa de oito para nove an-

nos de idade , em que le faziaÓ

mayor lugar as prendas
, que

lhe deu a natureza , e já ma- tia, e compoílura ; tanto, que
drugavaõ , fazendo-a privilegio chegou a aílirmar huma Religio-

della. Com excellente voz acom- fa antiga, e de grande opinião

panhava as Religioías no Goro, na Gala, que naó punha nunca

admirava-as com repoftas devi- os olhos em Soror Magdalena,
vo, e prompto entendimento, e que os naó voltaíTe apor em íl,

edificava-as com a compoílçaô, confundindo-fe , como Te fe re-

e modeília de íeu trato. Aífim prehendera ; e rompendo em la-

como fc adiantava á idade , o grimas de compungida. Mas que
fazia também á obrigação

,
por- menos commoçaó faria nos o-

que ainda nas liberdades de Pu- lhos pios o retrato da peniten-

pilia fe viaô nella as obfervan- cia ! Naó trabalhou efte íó cora

cias de Noviça voluntária ; e com as cores do fangue (que

goftava tanto o Geo de a ver já corria copiofo de largas, e ri-

a braços com o trabalho
,

que gorofas difciplinas ) palTou ao

]ho apreíTou em huma rigorofa exceíTo de o querer ver em íi

doença , como apalavrando-a pa- mefma aberto de eílampa. Al-

ra os muitos, que a efperavaÓ cançou comfegredo, e induftria

na vida. hum ferro , e feito em braza , o
Dilatoufelhe o noviciado ai- poz fobre o peito efquerdo,

guns annos , facrificio , em que abrindo nelle huma chaga , co-

luzio mais o íeu foíFrimenro; mo fe obedecera ao Efpofo, que

taõ vivas eraõ as anciãs de fé alli fe defejava eftampado
, pe-

ver naquelle eftado I Mas nem dindo-lhe, que com hum íinete

toda aquella fede embaraçada, oimprimiíFe no braço, enopei-
a efcutou queixofa , nem todos to. Bem parece que o efcutou,

aquelles embaraços a acharão e lhe deferio Soror Magdalena

;

menos reloluta. Ghegou final- porque fe o Efpofo he fogo, foy

mente o dia de tomar o véo de íinete oterro, e defte finete em
Noviça

,
que foy em huma quin- braza Uie ficou no peito eíTa ef-

ta feira , oitavo dia da Afcen- tampa. Aífim lhe deu a eílampa

jâó , 17 de Mayo de i^j/ , e o nome de efpofa , que fufpira-

teftemunhou a Madre Soror Pi- va , c fe lhe confirmou na cha-

íippa da Encarnação
, ( entaó ga o fobrenome, que tinha. Mas

Prioreza
,
que fazia a função) porque fe naógabaífem o fogo,

que afilm lhe vira transformado e o ferro, que íó elles a aífina-

o femblante , e banhado , naó fó lavaó efcrava de íeu Eípofo , com
em huma deíuíada alegria , mas feu mefmo fangue fez huma fir-

em huma luz taó peregrina, e ma, cmquefe íegurava íua; de
entendendo-a que ao diante daremos mais par-

ticular noticia.

Era continua a fede de ora-

ção,

Pone mW'
ut íigna-

cuJum fu-

per cor

ruum.
Cant. j.

foberana , que

myfteriofa , naó acabava de en-

tender como era. Teítemunhou-o

I



Livro terceiro Cap. XLI. (^ij
ça6 , para o que aadeftraraò mui- damente a demanda , íe difpu-

to os livros de exercícios efpi- zeraõ de forte as coufas
,

que

rituaes, formando (doutrinada naquella tarde profeílbu , taõ fa-

delles ) hum retiro em feu cora- tisfeita agora , como até alii ef*

çaò , onde íe efcondia ; e abftra- tivera íegura ; e as Religiofas

hida de tudo do Mundo, fóem taó confufas do que viaô , como
Deos achava o fcu centro ; deli- do que lhe naó crerão ; en tendên-

cia
, que primeiro comprara á do

, ( c bem) que aquclla fegu-

cufta de muitas affliçoens , mas rança nao podia íer aconfelha-

feguiofe a ellas a paz de efpiri- da da terra.

to , com que depois lograva a Já nella nao eíperava Soror

aílíftencia de feu Efpofo , em Magdalena mayor dita ; e como
íe recolhendo áquellle retiro, fe até alli naó fizera mais que

Defcobrio-o aílim a feu Confef- fufpiralla, entendeo, que ainda

for. Chegou-fe o dia de fua devia merecella. AílIm voava

profiflaó. Moveraó-fe alguns nos exercícios penitentes , alar-

embaraços fobre ella
,
por pef- gando o coração , e a induftria

foa mayor
,
que eílava no Lo- a mayores rigores , e muito mais

cutorio com o Vigário , e Pre- quando fe vio fora de cafa de

lada; crefceo a diíputa, e veyo Noviças, onde naô erao taó im-

a porfe em pratica
, que a No- mediatas as teílemunhas. Accref-

viça largaria o habito, e o Mof- centou jejuns, accreícentou re-

teiro , e ao menos a certeza de tiro, efilencio; mas tudo pare-

qite nao feria a profiflaó naquel- cia pouco, porque hia muito di-

le dia. Laftimavaófe as Religi- ante feu defejo, e naó podia a-

ofas , que amavaó, e veneravao companhallo a debilidade do
muito a Noviça ; e bufcando-a corpo, porém via, que jácftc,

para animalla , lhe deraó (a- e feu efpinto eílavaõ confagra-

chando-a em oração no Coro) dos a feu Efpofo , e reíolveo,

a noticia , e o confelho de naó que naó baílavaó para as obri-

defcorfoar com ella. Nada fe ío- gaçoens de profefla os deíempe*
breíaltou Sor Magdalena , antes nhos de Noviça: viafe em mais

refpondeo com focego , e fe- fuperior eílado, defvelava-fe por

gurança : Madres^ naÔ fe molef- merecello. Entendia, que o def-

tem Voffas Reverencias
\

que eu poforio pedia igualdades ; e as

heide profejfar hoje. que naó podia coníeguir por

Eílava aflentado o contrario; humana, intentava na fua esf<;-

pareceo a todas profecia do de- ra por compaífiva , naó íe con-

íejo. Mandoulhe a Meílra ,
que tentando com a chaga

, que ain-

fe recolhefle para cafa de No- da lhe durava no peito , fendo

viças j e indo com ella fua ir- cinco as de feu Efpofo.

mãa , a Madre Sor Joanna do Já tinha mais commodo pa-

Rofario,
( que inteirada doem- ra conduzir ácellaos inílrumen-

baraço, chorava fem alivio ) lhe tos do feu martyrio ; tomou hum
pedio Sor Magdalena, que naó ferro em braza, e abrindo mais

fe afflgifíe; que eftivefle certa, a chaga antiga, a acompanhou
que ella havia de profeíTar aquel- com outras quatro em pequeno
le dia. Naó paíTaraó muitas ho- circulo, onde ajudando fe humas
ras

, que compondofe impenfa- ás outras as dores
,

paflavaó a

Part. IV. liii in-
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intoleráveis. Começarão a fan- greíTaó, que eílá convidando a
graríe, como o promettia avio- muitas acçaó taó defufada

, que
Jencia, que as abrira; e come- prende a velocidade á penna,
çou a ameaçar corrupção a vi' dando lugar ao precifo reparo
linhança, que hia de huma aou- de ver efta Madre fazendo nu-
tra. Naõ le refolvia Sor Mag- mero com hum Francico peni-

dalena a fiar o fegredo , via-Oií tente, hum Paulo transformado
arrifcado

5 porque já era preci-, em Chrifto, e huma Catharina
ío recorrer a algum remédio;, de Sena extática, que fendo to-

bufcou odaoraçaó, fempre bem dos vivas eftampas de Chriíto

íuccedida comelle, e agora me^ chagado
,
parece que ainda le

Ihor : porque eftancando fe o lhe adiantou Sor Magdalena , fi*

o fangue , lem mais medicina

,

ando ás refoluçoens do feu mef-

que alguns fios
, que lhe appli- mo braço as execuçoens daquel-

cava
, pouco a pouco fe lhe le martyrio. or

foraõ todas cerrando. Mas naó Mas fe Sor Magdalena era

permittio feu Eípofo
, que íe- legitima efpofa nos finaes, nao

puItaíFe o filencio extremo taô menos o começou a confirmar

heróico; e naô fiou íó do Con- com as acçoens , naó havendo
feíTor o teílemunho delle

, (
que nenhuma, em que naõ fobreíahif-

affirn divulgou depois de fua fe lua rara humildade. Era En-
morte) mas com feus olhos vio fermeira com outra Religiofa ; e

os finaes das chagas Sor Anna kgandolhe tudo. o que a occu-

Maria, Irmãa Converfa , naoc- paçao tinha deprivilegio, e do-

cafiaó de amortalhalla, Viaõ-fe minio, naõ lançava maõ , mai«

fobre o peito efquerdo, cerca- que ao que , tocava ás irmâas

Vaõ as quatro a mayor , tendo Leigas em feraelhantes olHci'

cada huma o tamanho, e circu-

lo de hum toftaõ.

nas, querendo fera primeira íó

no difvelo com as enfermas. A-
Aflim fe finalou Sor Magda- preífaraõ-na antes as peniten-

lena elpofa , ficando a mefma eias
,
que os annos, a entrar no

carne, (que nos efpofos he hu- numero delias, obrigando-afó a

ma ) tanto a mefma, que até o obediência a admittir mefinhas,

parecia no chagada; ou afiim fi- e refpeitar moleílias. Pozlhe a

cou verdadeiramente merecedo- Prelada preceito, que naõ foífe

ra do feu nome
,
porque no pei- a Matinas ; recolhiafe na cella

to lho efcreveo o feu fangue; obediente , aonde em tocando

imitação foberana de feu Efpo- a ellas
,
gaftava orando , o que

fo ,
que chamandofe J ESUS, as Religioías no Coro. Aííím

que vai o mefmo que Salvador, farisfazia ao preceito, e contcn-

ao mefmo tempo
,
que fe lhe via tava o defafocego de íeu efpi-

correr o fangue, fe lhe efcuta- rito. Achava elle, que ainda era

va o nome. Grande argumento viver com liberdade o tclla fó

de que o merecia quem já o ex- na maõ da Prelada; quiz dcpo-

ercitava, como ponderou S. Bcr- fitalla na do ConfeíFor , e pro-

nardo : Circumciditur Piter ^ <^ metterlhe também obediência.

vocaturJ fus . . . Necmem ijie Je- Eícufouíe elle repetidas vezes a

Jus nomen vacmtm , aut inane efta fupplica , até que hum dia

^ortat. Naó fe me culpe a di- lhe diffe Soror Magdalena : Que
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ellafahia, que aquellafogeiçaõ im- fizera, nem o que agora fazia,

portava ao bem áe ftia alma ; e lhe parecia fatisfaçao, para hu-

confentindo o Padre , fervio de- ma peccadora
,

qual íe imagi-

pois para muito, porque o feu nava. Refolveofe a fazer huma
preceito llie tirou muitas vezes petição a Deos , arrezoando

da maô adifciplina, lhe fez ali- que, já queella naò fabia doer-

viar o cilicio, e mais auílerida- fe de fuás culpas, lhe permittif-

des , com que de todo íe hia at- fe dores , e doenças , em que po-

tenuando. deíFe purgalla. Õuvio o Senhor

Sobre efta rara obediência o feu requerimento: porque os

crefcia , e avultava cada vez mais achaques
, ,

que dalli em^ diante

o edifício da obíervancia , anti- fe lhe ajuntarão , e as dbres , e

cipando-íe , ou fobrecreícendo affliçoens
,
que a perfeguirao y

nelle a da caridade. Efta a em- vinhaô por taô eftranho cami-

pregava toda no remédio das af- nho , e continuavaõ por tal mo-
fligidas , fupprindo as lagrimas do

, que fe naó duvidava da

onde nao chegavaô as diligen- caula
,
que os diípunha

;
por-

cias. As doentes a achavaó á fua que tendo Sor Magdalena mui-

cabeceira a toda a hora
, que tas parentas na Caía , e fendo a

nem á do defcanço precifo per* mimo delia , em todas as íuas

doava. A*s decrépitas , e impof- doenças fe via hum certo deiâm-
íibilitadas ,

para fe fervirem das paro, aífim nas medicinas , co-

cellas para dentro , lhas varria

,

mo nas afliftencias
; que naó dei-

e aceava , obrigando-as com a- xando algumas Religiofas de
grado ,

para que lhe permittif- fazer eífe reparo , nem por iífo

fem repetir aquella diligencia, fe lhe poz remédio.

Achava a mais defvelada a ne- Ainda paflbu a mais aquella

ceílidade de raayor importância, grande confufaõ, a que a redu-

como eraó as aa alma ; as dos ziaó fuás culpas (por efte ellila

inimigos , e apoftatas da Fé, o fegurava a feu ConfeíTor, que
por quem applicava exercícios conhecia a innocencia de fua al-

penitentes. Por hum, de que te- ma) que reprehendendo-le a íi

ve particular noticia , andou do muito, que era ingrata a fea

muitos tempos affli£la , e peni- Efpofo Divino , lhe diífe : Se-

tenciada. Aqui carregava a maò nhor
, já que eu naõ faço peniten-

nas difciplinas , fempre taô ri- ciay nem para apagar aminhacuU

gorofas, que lhe era neceíTaria pa^ nem para lorrefponder aovof-

toda fua indulhia
,

para que a fo amor , àefàe agora lios ptço^

naõ defcobriíTe ofangue, quan- que fe eu merecer por vojfa mife-

do as tomava. ricordia a nejitura de ejcolhda y
Com huma cadea de ferro me dilateis o purgatório ^

paramex

cheia de bicos cingia o pefcoço

,

vingar de mim mefma. Muitas ve-

€ levada pelas coitas , lhe def- zes, e nunca fem lagrimas, re-?i

cia a fazer o mefmo ao peito, petio efta fupplica.

Outro cilicio , e huma Cruz de Faleceo lua irmâa, a Madre
ferro com grandes bicos fe lhe Sor Joanna do Rofario , e \q*

acharão por lua morte. Alas na- mando por pretexto efte fenti-

<la baftava a fatisfazer aquella mento, fez hum total retiro de
anciã penitente ; nem o que já todo o commercio ,

que as Re-
. Pare. IV. liii ii li-



620 Parte IV. 3a Hiíloria de S. Domingos ^

ligiofas tem nas horas difpenía- çoens, e lhe dizia jaculatórias,

das para alivio. Tiradas as fun- applicava as mãos a ornallo de

çoens da Commiinidade, eallif- galas, e enriquecello de iníig-

rcncias do Coro, ninguém a via

no Zvloíleiro. Erafuacella huma
fepuhura viva ,

porque era íaa

vida huma morte animada. Va-
lia-lhe muito eíle recolhimento,

para continuar o exercicio da
oração; e porque ainda lhe pa-

recia pouco o tempo, que tinha

livre no dia , fe valia do da noi-

te , ou do da madrugada , ad-

vertindo a huma irmãa Conver-
fa , de que íe fiava

, que a cha-

maíTe
,
porque ( talvez de cança-

nias , deixando-lhe huma vez
huma maô prendada com hum
anel , confirmação de efpofa , e
demonftraçaõ da ternura com
que o bufcafa , tratando-o por

hum nome taõ fuave para ella
,

como facilmente fe lhe perce-

bia, quando o repetia, ou o ef-

Gutava.

Meditava todas as femanas

a Paixaô do Senhor , defde a

quinta feira até o Domingo j

exercício, que também tivcraô

da) naõ adormeceífe , fendo que fuás irmáas SororJoanna do Ro-
rara vez acodio a Converfa a lario, e Soror Marianna de S.

efta diligencia, que anaõachaf- Jofeph, com igual lucro de fua

fe, naó fó acordada , mas proí- alma ao de Soror Magdalena,
trada cm vcnia aos pés da ca- que era tanto, que chegou a di-

ma. Madrugava aífim Sor Mag- zer muitas vezes a feu Confeí-

dalena para bufcar feu Eípofo:

próprios diívelos de Magdale-
bufcallo de madrugada ; ena

íuccederlhehia o mefmo veiitu-

for : Padre , nao fey explicar os^

favores , e mercês , que Deos me
faz quando me chego a elle na

oração
'^

porque fempre meparece ^
rofo encontro, que á primeira, que eflá benigno > e agradável y e

porque naó parecia inferior a que aJJJm meefcuta^ e alenta
j
por

fua anciã. mais que o meu conhecimento me
retira ao ahyfmo do nada ; masfou.

eu tal
,
que devendo tanto a efie

Senhor , e naâ havendo mayor deli-

,
que a que fufpiro na fua af-eia

fifiencia , ainda àffim o ojfendo a

todas as horas, Qiiiz dizer mais

,

mas emmudeceraõ-na os íolu-

ços, e as lagrimas.

O eftilo , com que fe entrega-

va á contemplação , fica já apon-

CAPnULO XLII.

Contimiafe a vida da Madre Sor

'i Magdalena ; dafe noticia de

fua morte.

MAis dilatados , e miúdos
apontamentos do proce-

dimento delia Madre nos che-

garão á ma6, mas nao faltando tado, onde diíFemos ,
que fabri-

ao eífencial da noticia , difpen- cara em leu coração huma cafi-

faremos.com a miudeza, antes nha, em que fe recolhia, affaf-

embaraço, e faftio
,
que clare- tada de tudo da terra. Entrava

za da hiíloria. Levava docemen- nella com o penfamento, e an-

re os cuidados a Sor Magdale- tes de meditar o que convidava

na a Imagem do Menino , a que a ítia devoção naquelle dia , le

.ohamikó na Ca(a o Senhor Si í^ani- proílrava aos pés de Chrillo ,

«/j<?, dequejáatraz fica tocado, beijando lhe as chagas devota.

Em quanto lhe offerecia ora- e enternecida. O nome de Ma-

4i gda-
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gdalena lhe enlinava o lugar dos que era a fua muíica medicina
ofculos , e que alli deviaó parar da fua moleftia. Sem duvida he
as anciãs , e correr as lagrimas, medicinal a mulica , deftruindo
Roubavaô eftas aílím os olhos a ( ora com anthipatia , ora com
feu Efpofo Divino

5 que íe lhe indnftria) muitos contrários da
reprefentava muitas vezes intel- vida humana. Ve-fe com expe-
leêlualmente

, que o mefmo Se- riencia nos mordidos das vibo-

nhor , vendo-a cahida a feus pés

,

ras , € das Tarântulas , como en-

a levantava benigno , chegan- íinou Theophrafte ; nos perfe-

do-a eftreitamente a feu Sacra- guidos de ciática, e da gottajf

tiflímo Lado. Entendia outras como diz Aulo Gelio. E fe ha-

vezes
,
que a acompanhava , e lhe vemos de crer o que fyncera-

aíliftia huma peíFoa , attenden^ mente nos deixou efcriro a an-

do a todas as acçoens
,
que obra- tiguidade , aílím de dores , co-

va. E perguntando-lhe o Con- mo de enfermidades curava Ef-

feíTor , fe a via , refpondeo : Que mineas ( deftriífimo na frauta , e
naÕ : mas que mÕ duvidava de femelhantes inftrumentos ) fem
que fojfe o mefmo Deos , ou Mi-* mars induftria que tocallos. Maà
nijirofeu

;
porque daquella compa- naó fe jafle deftes prodigios a

nhíã lhe refultava hum gozo inte- melodia humana
,
que melhoro»

rior^ o mais excejfívo , e huma la- fabe defempenhar afagrada. A-
vareda de amor

j
que lhe naõ cabia chava-fe a Madre Soror Magda-

no peito. Ifto explicava a feu lena apertada de dores , entra-
ConfeíFor comrazoens taó fubi- da a Semana Santa; doeufe del-
das

,
que bem moftravaó

, que la feu Confeflbr , e pedindolhe*
naó eraô fó fuás. Em partícula- que fe efcufalTe áquelle traba-

res femelhantes teve com elle lho
, que lhe feria nocivo , ref-

muitas conferencias
, que deixa- pondeo : Padre Confejfor ^ naÔ fe

mos , como peregrinas ao noíFo molefte\ que eu vou cantar aoCo-
eftilo de hiftoriar ligeiro , epre- ro^ e hei de melhorar em cantando»

cifo. Foy , c fuccedco como tinha di-

Tinha efta Madre muito to.

prcftimo para o Coro, e Canto, Nefta, como em outras oc-

que fe ufa na Cafa. Continua- cafioens parece
, que a illuftrava

mente era occupada nelle ; mas fuperior conhecimento ; e nem
nem o attender ás claufulas da- fempre era fó em reprefenta-

quclla devota harmonia , lhe cm- çoens, muitas vezes em ílnaes

baraçava o applicarfe á goftofa fenllveis. Pedia em huma occa^

de feu elpirito
,
que era a con- íiaó á Senhora do Rofario ( de

templaçaó , de que fe feguia o quem era devotillima ) foccorro

veremfe nella ao mefmo tempo para pelToa
,
que eftava em a-

dous oppoftos effeitos , a har- perto; e auvio huma voz, que
monia na boca , as lagrimas nos claramente lhe advertia

, que
olhos. Pagavalhe o Senhor na fizeífe certa devoção , e confe-

doçura delias a fuavidade da- guiria o que defejava. Succedeo
quella ; e ella fe pagava tanto aífim nas petiçoens ,

que fazia a
de rcpetilla, que nem os acha- Deos, quando eftava em oraçaô,
quês , nem as dores a tiravaó conhecia pela fuavidade , ou de-

de continualla; antes entendia, faíocego, com que a continua-

va,
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va , o defpacho da fua fiipplica vidas fuás fuppUcas. Mas que-

qual íeria. Pedia huma vez a ria já o Senhor
, que as repetií-

vida de fua irmáa , Sor Joanna fe fora defte valle de miíerias ,

doRofario, que eílava enferma

,

c difpoz
, que padeceíTe a ulti-

e perigofa ; e por mais que co- ma em huma doença ,
que ella

meçava a fupplica , naó a con- entendeo logo
, que o era , con-

cUiia. Daqui entendeo, (efoy tra os votos dos Médicos, que
aiUm ) que acabaria a irmaa da- reíolvendo

,
que alli naõ havia

quella doença. Apagoufelhe de rifco, fizeraó com que adoente
improvifo huma alampada

, que naó foy ouvida
,

pedindo por

ardia no Dormitório , huma noi- vezes ,
que lhe chamaífem o Con-

te, que fe recolhia , levando os feíTor. Entendiaô asReligiofas",

olhos nella. AÍTuíloufe , enten- que eraõ efcrupulos de imagina-

dendo logo, que fua irmãa Sor ça5 melancolizada; com lhe naõ

Marianna de S. Jofeph duraria deferirem ,
quizeraó divertilla.

pouco ; achavafe efta entaó en- Callava ella com paciência ; c
ferma , mas fem rifco. Compa- hum dia

,
que fe vio mais aper-

decida daquelle inexplicável ri- tada , e que lhe nao elcutavaõ

gor, com que faô atormentadas a mefma inftancia , levantando

as Almas no Purgatório , appli- os olhos , e as mãos ao Ceo , dif-

cava por ellas muitos exercícios fe : Senhor , naô permittais que

devotos, e penitentes. Rezava morra eu fem Sacramentos,

huma noite por defunta conhe- Mas continuando o defcui-

cida os Plalmos Penitenciaes

;

do
, ( antes o myfteriofo defam-

era tarde, eftava cançada , ven- paro) chegou a taô grande aper-

ceo-a o íbno ao principiar o to, que vendo-a nelle algumas

Miferere \ mas acordou logo, Religiofas , correrão apreífadas

porque fentindo , que lhe pega- a advertillo á Prelada , e veya
vaõ em hum hombro, ouvio, o Confeífor, mas já achou lem
que lhe diziaÔ : Miferere. Prin- falia a enferma , e fem movi-

cipiou o outra vez, e deixando- mento nas mãos , fe quer para

íe adormecer, fem o acabar, lhe lhe apertar huma. Naõ he pof-

fuccedeo o mefmo, acordando, ílvel paíTarmos daqui , fem fa-

e ouvindo Miferere. Entaó fe zer huma breve reflexão, recor-

poz em pé, e acabou de rezar, rendo ao que defta Madre te-

Outra noite , recolhendofe mos efcrito, que em todas fuás

da oraçaó do Coro para a cella

,

doenças fe experimentou hum
ao abrir a porta , a vê trocada novo defamparo , e íó adverti-

em huma accendida fornalha de do já entre os defenganos do
implacáveis lavaredas

, que ro- remédio. Agora o veremos mi-

deavaõ hum vulto de peíToa, que lagrofamente permittido por
conheceo logo , comocoufa ,

que quem o permittio duvidofo ; que
lhe tocava muito; e fatóndo de naó he crivei outra coufa de
entre as lavaredas huma voz íen- fe defcuidarem do ultimo reme-

tida, e lafl^imofa
,

que lhe pe- dio da alma com hnma Religi-

diafoccorro diante de Deos com ofa
,

que inftantemcnte o pe-

oraçoens , defappareceo a vifaó. dia , e em vinte e féis dias de

Affim lhe dava a entender o Ceo, doença. Mas âíEm fe divifava

como.eraó valiofas, c bem ou- melhor a efpecial permilfaó Di-

vina,
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vina, confentindo nas doenças, vio diante de íi huma caveira:.

e molcfrias, que lhe pedira Sor Das mais circunftancias naõ, eC-'

Magdalena, e coníirmou-fe ago- íava lembrada aReligiofa, qiiq

ra. apontou cila noticia
,
participa-

Pofta nefte aperto de muda

,

da da mefma Madre Sor Mag,-

e paralytica, e deíviadas aigu- dalena. Servia eíla Madre com;
mas Religiofas com o Confef- caridade dcfvelada á irmaa Çon-
for na Cala do Capitulo, Ccon- verfa Sor Domingas, (que ha-.

ferindo efta pena) eis-que dere- via tempo eftava enferma) e af-

pente íe lhe reílitue o movimea- fiftindo hum dia cocin algumas
to , e a falia. ConfeíTa-fe com Religiofas

,
que lhe rodçava.õ ft

vagar, e clareza; recebe o Via- cama, diífe huma : Qjie jd aAo--

tico fatisfeita , e devota; pede, ente naÕ podia ter mtúíos di/i^ de,

e daôlhe a Unção, a que atten- vida. Acodio SorMagdalena, ^
de com acordo, e quietação de repetio com fegurança : Primeis

erpirito, entregando-o a leu Ef- ro hei de morrer eu
^
que Sor Do^

pofo taó íuavemente , como.fe mingas. Naó fe aicançoq o fijn-

pôde inferir do que advertirão damento com que o diíTera , nia^.

as Religiofas, aífentando-fe no faleceo primeiro que Soror 1^^
voto de todas

, que alguma vi- mingas ; e o fucceíFo fez o dita

I íaó Celeíle recreara a moribun- myfteriofo.
- da; porque antes da ultima ref-

' Dous dias antes que falecçf-

piraçaó lhe viraó abrir os olhos feefta Madre, paíTava huma Rç-
com huma nova fermofura, ein- ligiofa pelo Dormitório e em-
explicavel alegria, que a bom parelhando com a fua cella, ou-»

juizo , naó podia ter outra cau- vio cantar com huma peregrina
fa. Faleceo de .idade de trinta fuavidade. Sufpendeoíe , e fir-

annos, e alguns mezes , em hu- mandofe em que era aquella a
ma fefta feira

, 9 de Novembro cella de Sor Magdjlena , como
de 1668 ás trez horas da tarde

,

no que ouvira, tornou a percef
horas , e dia myfteriofos em fua ber a voz , mas nao o conceito ;

morte; porque as horas foraõ as e entendeo logo, que naò tar-

em que Chriílo deu por nós a daria muito fua morte , pois o
vida; o dia, o em que eíla fua Geo a convidava com aquella

efpofa o meditava. ^ >« delicia, que fcm duvida a eíla-

Mas porque naó fbyfó efte va efcutando a enferma. Ao tef-

o mimo , com que o Senhor a tcmunho defta Religiofa fe fe*

chamou para contemplallo glo- guio (quaíi ao mefmo tempo)
riofo , como até alli chagado, outro dairmáa Domingas, que
tocaremos alguma noticia das como já diíTcmos , eftava enfer-

que precederão á fua morte, ma, eem huma ceíla viíinha á da
como as que lhe moftravaó o Madre Sor Magdalena

,
que fá

pouco, que lhe tardaria a éter- hum tabique as dividia
,
quando

na felicidade. Dctinhafe huma ao voltaríe para a parede , em
noite no antecoro rezando

;
que fe encoftava a cama da n^Q-

(poucos dias antes da ultima ribunda , fente huma taó prect^

doença ) eftava o lugar folitario

,

ofa , e adliva fragrância
,
que co-

e algum tanto efcuro, quando mo depois tellemunhava , até a

fentmdo
, que pegavaó nella

,

fez alhea das dores , e as mais

agu-
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,

agudas
,
que entaó padecia. Se- fua confciencia ; entrou em dií-

gurou logo efta irmaa a huma curfos
, que naó efconderia o

Religiofa de fua confiança , que papel peccados , antes noticia

infallivelmente morria Sor Mag- de credito para a defunta , e

dalena
,

porque^naô podia fer confolaçaó para quem a def-

aquella fragrância menos que conhecera, e a íufpirava.

do Ceo
5

que já lhe alFiítia na Levada deite penfamento

,

terra. deu conta ao Vigário ( era en-

Mas reftanos huma circumf- taó o Padre Meftre Fr. Valério

tancia
, para que já convidámos de S. Raymundo

, que depois

o Leitor ao principio da vida foy Biípo de Elvas, talento gran-

defta Religiofa
,
quando abrin- de , e benemérito de que fe ef-

do em feu peito as cinco cha- palhe repetidas vezes feu nome
gas paracftampa, e copia de íeu neftes efcritos. ) Gonferio elleo

Eípofo , firmou com o fangue ponto com outro Meftre em
delias a íegurança de efpofa fua Theologia da Ordem

,
que aca-

em hum papel , em que decla- fo fe achava em fua companhia

,

rou efta venturofa entrega de fí e refolveraô ambos
,
que hum

mefma. Servirá fua leitura de abriífe o papel , e que divifan-

edificaçaó, eftimulo, e exemplo dofe couía digna de fegredo

,

ás que com limpo coração fe fe entregaíTe ao fogo ,
quando

quizerem coníagrar ao Efpofo na6 fe puzc/Te na maõ da Pre-

Divino, pois elle permittio pa- lada; e fendo para edificação,

ra mais inteira noticia de fua feparticipafíe ás fubditas. Abrio

ferva, que efcapaíTe o papel do o Vigário, e achando nclle hu-

fogo , a que a fua advertência ma refignaçaõ, que de fi fazia a

o deixara decretado , fiando de Deos a Madre Sor Magdalena
,

huma Religiofa
,

que talecida cfcrita por fua maô , e firmada

ella , o reduziíTe a cinza. Era ef- duas vezes , huma com o feu

ta Religiofa peíToa de reputa- fangue , fe leu ás Religiofas,

çaò, parenta, e de grande con- guardandoíe o original no de-

fiança da Madre Sor Magdale- pofito da Gafa , donde fe ti-

na j conhecia bem a limpeza de rou efta copia :

J. H. S.MARIA
Eu Sor Magdalena das Chagas , efcrava que fou

de Maria Santijjlma^ hoje a nove deyulho ^ anno de 1658.

protejio de toda a minha vida , em quanto em mim for ^

negar para fempre minha própria vontade , offerecendome

á SantiJJima Trindade por perpetua efcrava , confiada no

amor , que vós meu amantijjimo Jefus Sacramentado a to-

das as horas me eflais mofirando. Particularmente o co-

nheci hoje na paz , efuavidade , que me défles a Jentir de-

pois da Communhao, Fazendo eu efla entrega de mim to-

da
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da em vojfas mãos ^ efpero nas vojfas mifericorâias , que

me ajudareis , para que vos naõ ufurpe o quejâ hmha
vez vos hey dado, Epara que ejla rejignaçao vos feja mais

aceita , torno a renovar o voto de cajlidade , que já vos

hey feito , tomando por tejiemunhas , de que ijio he ajfim ,

a Firgem Maria , minha Senhora , o meu Patriarca S. Jo-
feph 5 meu Padre S, Domingos , S. jfoaÕ Euangelijla ,

Santa Catharina de Sena^ a cuja imitação o hey feito, E
a vós, meu caftij/lmo Jefus, ^j^^^í^j e entrego meu co-

ração , protejlamo daqui por diante , naS confentir ,
que

coufa da terra me occupe , porque fora de vós , nada me

fatisfazj e por ijfoja toda fou vojja, e vós todo meuy
e Jó o fer vojja me deleita, Tomara , meu Jefus da mi-

nha alma , morrer mil mortes ao dia por vojfo amor : to*

mara nunca offendervos : tomara fempre amarvos, Fazey
vós 5 meu Senhor , que fe até agora fuy cova de hafilíj-

cos , agora feja Templo vivo , e Cafa de vojjo defcanço,

Guarday , meu amor , de todo ejla vojfa Cajá , que jâ be

de todo vojfa, Deitaime prizoens devoffo amor. Guarday
todos meus fentidos , para que com nenhum delles vos of
fenda. Sede vós todo meu j que eu jâ todafou vojfa, E
para que me nao efqueça nunca ejla entrega, que de mim
hey feito em vojfas Santijflmas mãos , faço ejle firmado

de minha maõ. Hoje 9 de Julho de 1658.

Sor Magdalena das Chagas , efcrava.

Abaixo defta firma fe lê em hum outra
, que efcrita com fangue

,

papelinho
,

pegado no papel, diz: '-^-
,

Vojfa efcrava.

Sor Magdalena.

3l

Part. IV. Kkkk CA-



Da Madre Soror Paula do Efpi-

rito Santo,
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,

Ceo mayor luz a feu entendí-

CAPITULO XLIII. raento, para adiantalla em mais
penitente exercicio.

Começou logo a defpirfe de
tudo , o que aquelJe fexo cha-
ma gíJantaria , á calidada de-QUe coufas mais repugnan- cencia , fem que a calidade, ou

tes, que as foberanias , e o fexo, (valias com que a def-

ashumildades ? e fendo to- inquietava fua família) a fi/ef-

da humildades a virtude, e a no- fem alterar hum trage honcílo
,

breza toda foberanias
,
parece taô fora de artifícios , e cnfci-

notavel íympatia efta , que tem tes, que antes parecia habito,

a nobreza com a virtude , como que veílido. Nos lances da po-

novidade o refultarem as har- breza híajá tao adiantada, que
monias das diflbnancias. Mas ainda das licitas alfayas

, que
fem recorrer a fegredos daPro- determinou para feu ulo , ne-

ridehcia , no melhor voto da nhuma tinha o nome de fua,

politica ninguém fabe fer mais excepto hum efcritorio, de que
Jiumilde

,
que o que he legiti- trazia a chave comílgo. Naó dei-

mamente nobre ; e na politica xavao de reparar fuás irmáas no
Ghriftãa ninguém fe pôde cha- grande refguardo: e logrando a

mar verdadeiramente nobre, íèm occailaó de o acharem aberto,

pòr em pratica os diálames da trocada em confufao a curioií-

virtude. Daqui nafce conduzi- dade , viraõ que as joyas , e.

rem muito os nafcimentps pa- brincos, que guardava, eràô^iòi-

ra.os progreíTos virtuofos , ef- Jicios, e difciplirtas, obrados a-

pecialmente no noífo Portugal, quelles, e cíks\com induftria,

onde parece que le herda a pi- e fem piedade v^; qiqdicios baf-

edade com o fangue. Aífim era tantes da pouca, com que feu fa-

illuftre o da Madre Soror Pau- Va delles ; e humas pevides amar-
ia

, que começou a refpirar com goíiílímas
, porque naó ficaíTe a

elle a vida de fua virtude ,- pa- boca de melhor partido, que as

recendo efta herança , que Ihé mais j^artes do corpo. Atenua-
competia dehuns pays , que lhe va-o com jejuns contínuos , e

naõ deraõ menos, que imitar apertados. Na femana trez dias,

erti fua vida , do que que her- hum a paô , e agua, que vinha
dar cm fua nobreza. Chamoufe a íer.(por todo o anno) o em
feu pay Joaó de Brito Cafao que cabia a Exaltação da Cruz.
de Mendonça , do illuftre fan- Induftriavafe ja' para entrar na
gue dos Condes de VilU No- mijicíl Dominicana

, que com
va. Sua mãy Paula da Fonfeca aquelle fagrado Eftendarte di-

de Araújo, que ficando viuva, antç começi a penitente bata-

paífou á Corte com toda fuafa- ria 'de fua abílinencia.

milia, fendo Soror Paula entre Na Quareíma trez dias na
feus irmãos de menor idade, femana a paí5 , e agua. Pelo mef-

mas de taó venturoía indole, mo eftilo celebrava as Vigilias

que ou parece, que a negava, dos Santos de fua devoção , fen-

ou a excedia. Com os annos do no mais tempo taó pobre o
crefceo a inclinação, dando o feu prato, que commummente

.Yí .

•. '^íe
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fe naõ alargava a mais

, que a do commungado , e eftando o
huns legumes, por mais que na mefmo Senhor expofto, fe afflí-

mefa eítiveíTe encontrando ace- gia, porque o nao via de mais
pipes. LevavaÓlhe o mais do perto, que lhe ficava em muita
tempo ou a liçaõ dos livros de diftancia o Throno. Orava com
efpirito , ou a oração

;
grande com efte deíejo

,
quando lhe pa-

fuavidade do feu ! Era exceffiva receo, que fahindo a Hoftia Sa-

a que recebia com o verdadeiro crofanta da Cuftodia , fe lhe pu-
Maná , e fuftento dos Anjos

,

nha diante dos olhos em breve
defejando a pureza delles

, pa- diftancia.

ra chegar á fua mefa. Aílím íe Eftes mimos
,
que a traziad

preparava para elle com rigo- alienada, e fobiaõ a hum grão
rofo exame , fendo-o igualmen- taô intenfo de aíFefto com aquel-

te o golpe da diíciplina , mais le myfterio foberano
,
que até no

a oblervancia do retiro , e do nome quiz efculpir os proteftos

lilencio. Nelle efcondia as deli- de fua veneração , e ennobrecer
3cias

, que alli goítava , e mcre- as fogeiçoens de efcrava , mof-
cia fua alma , naó fe lhe perce- trando de quem o era , com o
bendo mais

, que no recolhimen- nome de Soror Paula do Sacra-
to , na fufpenfaõ

, e violência pa- mento. ( brazaô ,
que efcolhia

ra tudo o que naõ era eftar o- para a vida religioía
,
que eípe-

rando, fem gaftar em outra cou- rava ) Affim o propoz ao feu
fa todo aquelle dia , falvo a noi- ConfeíTor, o Padre Manoel Dias,
te delle , mais a petiçoens de peíFoa de grande opinião. Mas
fuamãy, que a defejo de algum parece, que o difpoz de outra
commcrcio humano. forte o mefmo Senhor Sacramen-

Mas nem toda fua cautela tado. Diante delle fe fufpendia

baftou a efconderlhe no coração Sor Paula, emoccafiaó, em que
aquella Divina braza ; e rom- junto ao Altar fe achava feu

pendo talvez ( como fe paíTara Confeífor ; levantoufe efte , e

a lavareda reprimida ) fe perce- chegandofe a ella , lhe diífe : Que
beo como em faifcas , alguma o Senhor Sacramentado lhe dera

luz, da com que fe illuftrava fua alli o nome ^ difpondo^ qiieemve^

alma naquella Divina mefa. Ora- do Sacramento , fe chamajfe Paula

va Sor Paula hum dia ( que ti- do Efpirito Santo. He efta Divi-

nha chegado a ella) diante do na PelToa , Pomba immaculada;

mefmo Senhor
,
que alli recebe- e parece que ordenava o mefmo

ra , e eftava expofto em certa Chrifto
,

que com as azas da-

Jgreja , a que a levara a devo- quella Pomba fe remontaífe Pau-

çaõ, quando fe fentio banhada la a beber os íegredos daquella

em huma copiofa chuva de fan- mefa.

gue do mefmo Chrifto , enchen- Aílím começarão a fer mais

dofelhc delle aboca, com inex- vigorofos os voos de feu efpiri-

plicavel fuavidade , e doçura , e to, e animando-a a remontarfe

pareccndolhe
,
que com a mef- ao mais elevado da perfeição

,

ma fe lhe paíFava da boca ao de- fufpirava a da vida religiofa,

pofito do coração. Succedeolhe porque já morta para a terra

,

o mefmo na delicia, e luavida- fó lhe faltava huma fcpultura

de, em outra occallaó ,
que ten- para a vida. Pedia com larga,

Part. IV. Kkkk ii ere-
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e repetida oraçaÓ á May de mi- Dominicana
;
porque acabo de

fericordia ,
que a fizeíTe digna efe rever de huma filha fua , e

de huma illuftraçaõ Ceiefte ,
pa- defta Gafa , a Madre Sor Mag-

ra efcolher a vida ,
que a feu dalena das Chagas

,
que abrin-

bento Filho mais aggradafle

,

do-as em feu corpo ( qual outra

como o difpenfara ao íeu gran- Catharina Seneníe) foy eítampa

de devoto o Thaumaturgo Do- do mefmo Chrifto; e agora paí-

niinicano S. Gonçalo ; e aflim fo a efcrever de outra ( a Madre
como para o favor, o propunha Soror Paula do Efpirito Santo)

para exemplo , allím feguia o feu que
,
qual outro S. Gonçalo , me-

nos jejuns, e penitencias, com receo o Ceiefte confelho para

que acompanhava a fupplica. veftir efte habito. Na verdade

Nao focegava nella , quando lhe me parece ,
que efcrevendo a

efcreveo feu ConfcíFor , com Hiftoria defta Cafa , trabalho

quem a praticara , advertindo- hum epitome da Religião in-

Ihe, que o Efpirito Santo, que teira.

lhe permittira o fobrenome , a O Efpirito Divino ,
que deu

havia de illuftrar com hum rayo o confelho, foy taõ fuavemente

feu naquella perplexidade. defcobrindo o caminho, que nao

Succedeo aílím : porque dous tendo Sor Paula conhecimento

annos antes de fe recolher, ora- particular nefte Moíleiro, e ef-

va em o feu Oratório humaVeí- tando com os olhos na Madre

pêra do Efpirito Santo. Tinha deDeos ( aíTaz conhecido, e de

efperado aquelle dia ( devoção que tantas vezes temos fallado)

de todos os annos ) jejuando afGm fe difpoz a vontade da máy
treze , e taõ apertadamente

,
que com as noticias defta Cafa , aílim

foraó alguns a paô , e agua. Com foraõ bem ouvidas de Sor Pau-

o efpirito affim purificado fuípi- la as de fua exa£la obfervancia,

rava as illuftraçoens daquelle que fem embaraço , antes cora

Divino Paracleto ; eis- que ou- alvoroço, entrataó ella , e hu-

ve huma voz
,

que claramente ma fuairmãa, em que o efpirito

lhe dizia ( como em repofta do fez mayor parentefco , eftas fa-

que entaõ perguntava ) Em o gradas portas , veftindo logo o
Sacramento. Lançoufe Sor Paula habito com taò anciofa reíblu-

por terra , dando graças a Deos çaô de abraçarem as penfoens

em fua alma, por aquelle mimo delle , que naó houve alguma,

de lua Providencia ; e repetiu- que Ihenaô pareceífe fuave. Af-

do-as ao Santo feu Advogado, fim começou Sor Paula o anno

a quem confeíTava dever aquelle de approvaçaò , continuando-o,

confelho, pois acabava de o ef- como fecada dia o começara, e

cutar na meíma noite , em que acabando-o , como no dia em
Maria Santiífima lho dera a elle. que o começou. Aífim era pro-

Naô poífo deixar de fufpen- feíTa , como fora Noviça; aífim

derme a ponderar, que quiz o tinha íahido Noviça , como fora

Ceo, que nefta vcnturofa Cafa fecular, porque as penitencias,

do Sacramento fe reproduz iíTem a caridade , o recolhimento , a

as glorias dos primeiros fecu- fogeiçaó naô podiaó nella ter

los, que illuftraraõ naÕ fó efta mais augmento, que paifarem a

Provincia, mas toda a Religião fer voto.

Mas
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Mas começarão os achaques

a perfeguirlhe a conftancia. Ti-

vera .elfa Madre em íecular a

perigofa queixa de lançar fan-

gue peia boca ; agora fe aggra-

vava , com o mayor fervor nos

rigores daquella vida , tornando
a liuma continuação

,
que lha

ameaçava. Mas naó a atemori-

zou a noticia
, porque aflim veyo

acompanhada com mimos do
Ceo

, que eftando em oração hu-

ma noite ( reíignandofe no que
Deos diípuzeíTe ) ouvio clara-

mente, que ihediziaõ: Aqui hás

4e fer Martyr, Seguio fe infalli-

velmentc o effeito ; crefcço o
achaque, com a novidade de hu-
jna implacável febre. Recorre-
rão aos remédios

, que antes adi-
antavaõ a paciência

, que a cu-
ra^ e entre elles a hum taõa£li-

vo , mas taó mal applicado
,
que

occupando lhe com dores a gar-

ganta , e com chagas a boca , lhe

impedio o fuftento, achando até

a bebida tanta reíiftencia
, que

ió miíhxfada com a das lagri-

mas , fe lograva alguma. Con-
tinuou a rebeldia do achaque

^

£ polia «m eftado detiíica. Naó
havia naquelk atenuado corpo,
parte fera iBartyrio ; aceitou-a ,

como mimo do Ceo , entenden-

do., que aquelle era o mais def-

iro buril , cora que o Efpofo

jdas almas fe eílampava ncllas.

Aílim o {>regoaraô feus fa-

vorecidos , em Paulo chagado fe

via Chrifto vivo. Aflim o leu a

Madre Sor Paula em huma car-

ta
, que nefta occaíiaó lhe efcre-

veo feu primeiro Meftre de ef-

pirito , e feu ConfeíTor , o Pa-

dre Manoel Dias , em que lhe

dizia , confirmando-a no fofri-

mento : Que era vontade de Deos
,

wtilla com a Paixão de feu Filho,

Confirmoufe com o novo acci-
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dente , em que rompeo o acha-

que, em feita feira da Paixaõ,

que fe fcguio. Naó fe entendeo

o que era; precederão dores, e

fechando-felhe a garganta , co-

mo fe lha apertarão com violên-

cia , fe lhe punha o rofto de hu-

ma cor roxa , e com huns íinaes

taô medonhos
,
que fe affligiao

as Religiofas , íuppohdo
,
que

eípirava fem Sacramentos. Por

efte eílilo lhe repetio cinco ve-

zes , durandolhe algumas mais

de cmco horas. Atribuladas as

Religiofas , e deíenganadas de

remédios humanos , correrão ao

Coro , e levandolhe huma Reli-

quia de noíTo Padre S. Domin-
gos , lha appiiçaraó á garganta,

( foy coqfa prodigiofa , e da con-

èífaô da raefma Madre Sor Pau-
la ) que no mefmo inílante fen-

tio
, que fe lhe refolvera hum

tumor , que lha apertava ; abran-
daraô'íelhe as dores, reftituio-

felhe a voz , confeàbufe logo
fem embaraço.

Mas cointinuavaõ os mais a-

chaques , e pondo-a em tal aper-

to, q«e o fuftectar a vida,na6
parecia mais que iiura vagar de
perdella , nao le ouvindo na bo-

ca de Sor Paula no meyo de tan-

tas , e taô de/ufadas agonias

,

mais que liuns eccos da paciên-

cia
, pedindo ás Religiofas

, que
a ajudalTem a dar graças a Deos
por aquelles mimos

,
que naó

merecia , como a ventura de a
trazer o Senhor a morrer na-

quella fua Cafa. Diiatoufelhe o
jigor defte marty rio de dores,

e aperto na garganta , ÚQÍáQ os

•treze de Abril , até-ci^cp de Ja-
Jho, fendo a.ultima vez, quefe
levantou a eommungar na tri-

buna da EnEerjnaria , o ultimo

de Mayo. Voltando para o lei-

to , diíTe a fwa irmãa
, ^ue a tra-

zia
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zia pela maõ : Jd daqui me naÔ i66^. quando faleceo a Madre
levantarey outra vez \ tomay ejie Sor Paula , tendo trez annos , e

hahito^ e o mais que me hade fer- cinco raezes de Freira. Neftes,
como em todos os de fua vida,

dera largo aíTumpto ao noíTo ex-

ercicio , fe os dos Servos de
Deos naô foraõ thefouro efcon-

vir de mortalha , e ajuntayo na

nojfa cella.

Sobreveyolhe huma cruel fc-

zao, accendiafelhe a palidez do

rofto , como íe naquelles fecos dido, achado íó das diligencias

oíTos fe ateara hum incêndio, do Ceo , empenhado tanto em
que por horas lhe hia confumin- o augmentar preciofo , como em
^o ávida. Pedioo Viatico

,
que o retirar aos olhos do Mundo.

recebeo com tanta fuavidade de Nelle , e na Religião viveo eíla

efpirito, e exterior focego, co- Madre com hum taõ raro exem-
mo fe entaõ íe apagarão aquel- pio de virtude

, que lhe naô
las Iavaredas,emque ardiajcom guardou feu Efpofo os prémios

as groíTas lagrimas com que o fó para o defcanço da eternida-

recebera. Por vezes a tinhaó un- de ;nefta vida mortal Iheadian-

gido : aílím começou a elpcrar tou muitos , a que permittio fe

o ultimo termo, íem mais defa- capacitaífe feu efpirito, defpido

fogo nas agonias , em que fe co- já em vida das penfoens do cor-

bria de mortaes fuores, que dl- po. CoJhefe aílím das cartas,

zer com Job : Sit nomen Bomini que o Padre Manoel Dias
(
pef-

henediãum. Fez a proceítaçaó da foa de virtude qualificada, eque
Fé com o meímo focego ; fuf- como Confeílor feu tinha no-

pendeo-a logo hum breve íono

,

ticia da íua ) efcrevia a elta Ma-
de que acordou afflifta , e entre dre no feculo , como depois de
as piedofas vozes do OíEcio da- viver no Moíleiro , em que to-

quella hora ,
paíTou dos horro- cando no eílilo , com que o Ceo

res delia a melhor vida , repa- a tivera , e tinha mimofa , falia

randofe ,
que a deixara o ul ti-

mo efpirito delia, como íe lhe

apertarão a garganta , circumf-

"tancia
,
que correfpondeo ao que

ouvira na vida
,
que feria mar-

tyr naquella Cafa. Viofe aHím

humas vezes com enigmas , ou-
tras cm mercês , e illuílraçoens

,

ainda que naô individuadas. Le-
fe o mefmo em outras cartas,

que o mefmo Padre efcreveo a
íua irmãa a Madre Soror Ca-

;na crueldade com que os acha- tharina, (dç que eu fuy ocular

quês foraô os íeus algozes. Fi- teltemunha) a quem fegurava,

cou o cadáver taô defafombrado que da vida da Madre Sor Pau-
das melancolias da morte

, que la o menos era o que íe fabia.

podia enxugar as lagrimas nos
olhos ,

que o viaô , trocandolhe

a magoa em huma fanta enveja.

Admiravaô-no aíEm os Reli-

giofos ,
que entrarão ao enter-

ro , e entre ellcs , o Padre Fr.

Álvaro de S. Jofeph ; e bafte o
feu nome, para authenticar eíta

rerdadc.

Contavaôfe 5- de Julho de

CA-
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fe guarda o Maná verdadeiro

j

CAPITULO XLIV. e nefta Caía fe vio tantas veze3

bufcado da eíclarecida do Vi-

I)as Madres Soror Margarida da miofo
, que podemos diz-er gue

Columna , Sor&r Brites de Decs
,

he el la a dos domeíticos de Deos^
e Suror Margarida da Cruz

^
efcolhidos para o fervirem , e lhe

ambas irmãasySoror Maria da aílíâirem no Tabernáculo deíle

I
Encarnação , Soror Maria da Moleiro na terra , deftinado a

VifitaçaÕ ^ Soror Joanna do San- ihe continuarem a aílíílencia no
tijjmo Sacramento. da Bemaventurança. Antes de

. acabarmos elle livro, nos fervi-

cap.í.Le- 'XT^^^^"^^^^ ^ ^^^^ <^^^^"^'^' rá de mayor ptova mais indi-

vita quafi V ^^ )
( huma das mais eícla- vidual noticia defía iliuftre Ca-

aííumptus recidas nefte Reyno) como Se- fa , eFamilia; e deículpi^nos ef-

minffte-
miniirio dos domefticos de Deos, ta pequena digreíTao o repeti-

rium Ta- "^"6 parece participou aquella do, e vcnturofo aflbm;pto, que
bernaculi. -bençaõ da Tribu de Levi , de nos tem dado neíte livro , e o
y\i..pidc donde fe tiravaõos que ohavia6 muito

,
que lhe deve nó maté-

de fervir cm Aia Cala. líTo quer rial , como no cfpiíitual , elle

^izer Levita, efcolhido para o Moílefro.
miniílerio do Tabernáculo. Efta- Nelle cntrou , de pouca ida- Sor Mar^

va no terceiro Tabernáculo a de , a Madre Sor Margarida da S^fi"^'^^^

Urna com o Maná , figura do Columna, filha de D. Nuno At-
^''^^''^"'^•

Sacramento j e deputou aquella vares de Portugal
, irmaõ do

família para o haver de lervir Conde de Vimiofo, e áx> Mef-
naquelle Tabernáculo , como fin- tre Fr Joa© de Portugal , Bifpo
jgular ptivilegio. Naó para fer- de Vifeu , Fundador , e primei-

vir, e afliftir ao Maná, que era ro Vigário defte Mofteiro. Foy
figura ; mas ao meímo Sacramen^ efta Madre inimoía da ívature-

to, que he o figurado, parece, za por fuás grandes preíidas, e

que elcolheo,e privilegiou Deos muito mais do Ceo ^ em íaber

a Cala de Vimiofo , pois tantos cmpregallas. Abraçou a obfer-

foraó os efpiritos, que faliiraô vancia com taõ grande efpirito,

Pfalm.23. delia na Cafa, e noTabernacu- que nem os achaques, dequefe
lo do Sacramento,- Gcraçaô dos vio logo períeguida ,: a aconfe-

Populo bemaventurados, dizia David, Iharaó que afrouxaíTcnella, an-
Chriftia-

^^^g çj.^ g ^Q5 ^^^ bufcavaó a tes inventava particulares, e de-

meconve- ^^^^ ^^ Deos : H^c e/i generatio votos exercicios , eftimulos , com
nit poft qujerentium eum. Quíerentium fa- que fe adiantava no afpyero ca-
mcarnati- ^^^^ jjr^ç^ Jãcob , que na intelli- minho da Vida

,
que efcolhera.

&^^i\í'b-^''
gencia dos Expofitorcs vai o mef- Teve nos feiís efcrupulos hum

ftamia- mo
,

qne os que.o btifcaó com rigorofo purga tório, -de que mui-
lem mo- «fpeciial culto no Sacramento, tos annos fez a Deos íacrificio.

íemiam-"
^^ fó «O titulo -,.11138 no fin- Naõ lhe lerviraõ de menos de-

queincar- gnlatcuito, com que nefte Mof- faíbcego hum ardente zelo da
nau Dei teiro fe ferve , e venera efte myf- Religião, e culto Divino. O a-

m Kucha- ^q^Iq ineíFavel do SantiííímoSa- mor de Deos , c dtj próximo 4
LoHnus ^r^niento, he efta Caía fingular- traziao como alienada

;
porcon-

hic. meiue o Tabernáculo, cm que templaçaó odeDeo*; por com-
mi-
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miferaçaò o do próximo. Seguio- muy querida , difpoz entrar nef-

fe a efta vida huma morte
,
que Claufura , fem lhes dar noticia

,

bem pareceo grangeada comei- executando-o hum dia
, que com

la , em 10. de Fevereiro de a GondeíTa fua mãy veyo viíltar

1676. as parentas, que tinha nefta Ca-
Sigaó-fe a efta Madre duas fa. Recolhida nella com a induf-

fobrinhas fuás , filhas dos Gon- tria das Religiofas ( vencidas

des de Vimiofo D. AíFonfo de de fuás continuas fupplicas , e

Portugal, e Dona Maria de Men- lagrimas) naõ valerão nem as

donça , muito mais aparentadas de fua máy , menos as de toda

com ella por virtude
, que por a familia

,
para que voltaíTe os

fangue, por habito , eobfervan- olhos , já que naõ ás negaças da

cia religiofa , que por nobreza, ventura , fc quer aos coníeihos

ForaÓ ellas a Madre Soror Mar- da laftima. Aílim veftio a mor-

garida da Cruz , filha mais velha talha Dominicana , taõ pouco

Sor Bri' dos Condes,e a Madre Sor Brites aíTuftada dos rigores da nova vi-

tes dí deDeos, fua irmãa. Confirmou da, que entendia que em abra-
Deos. Soror Brites bem no exercicio o çallos nao merecia nada. Tanto

que vinha a dizer o fobrenome

;

lhe foube o gofto desfigurar a

porque fem mais lembrança
,
que afpereza ! AíEm foy fua vida hum

de Deos , aífim fe efqueceo dos animado efpelho da obfervancia.

mimos, e lifonjas, que deixara O zelo delia a poz quatro ve-

no Mundo, como fe a recebera zes no lugar de Prioreza , em
por efcrava oMofteiro. Todo o que lhe deveo a Caía (já que

feu gofto era fervir ; e a occu- naó a continuação da reforma,

paçaó de mayor vileza , e traba- que nella parece natureza ) o au-

Iho , mayor gofto. Domava aífim, gmento do ornato , e decência

e com rigorofas , e continuas do culto Divino , em que gaf-

difciplinas as rebeldias do feu tou o^uito
,
que do Conde feuL

natural, talvez afpero, e feco

;

irmaõ foube alcançar fuainduf-

e íe via, que com elle tinha ef- tria, e diligencia,

candalizado , ainda que leve- Cahio de doença arrebatada

,

mente , fe lançava aos pés da que logo entendeo fer a uitima

que imaginava íentida(foíre fer- (nas cautelas, e aparelhos de
vente, foífe Religiofa ) com tan- fua confciencia fe fez eíTa con-

ta humildade, e lagrimas, que jeclura ) e pozfe nas mãos de
compungia , e movia a ellas. Af- Deos tao reíignada

,
que chegou

fira acabou , deixando efperan- a fazer efcnipulo dos grandes

ças de que paífava a colher o dcfejos de ir lograllo , fendo as

fruto dos que femeaõ lagrimas, íuas difpofiçoens inefcrutaveis

em 13 de Abril de 1679. ao humano conhecimento. Re-
NaÕ fe vira6 menores de- cebeo os Sacramentos com gran-

monftraçoens de humilde , e pe- des demonftraçoens de contri-

SorUar- nitente na Madre Sor Marga- ta, entre outras de alvoroçada.
garida xiási da Cruz ;

porque aífim a con- Quando achou
,
que era tempo

,

da Cru\,
^\^çy^ ^ao bem o fobrenome a chamou os Padres para o Offi-

bufcar a da obfervancia
, que cio da agonia; e acabando, en-

vendo lha naó permittiriaô os tregou placidamente o efpirito

Condes feuspays, de quem era nas máos de feu Efpofoj ielici-

'•Á » da-
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dade

,
que parece fegurava o Crefcerao os achaques com

agradável fembJante
, que lhe a idade, e prenderaó-na em hu-

deixou a morte. Mayor aíTumpto ma cama , theatro de íua paci-

nos podia alargar eíta memoria
, encia. Naó lhe faltou a coroa

;

fe a cautela defta fanta Madre de que ofuave da morte , e cir-

naó foubera livrar o thefouro de cumftancia delia pode Ter con-
fua coníciencia do fubtil roubo jeílura

;
porque no inftante

,
que

da vangloria. Foy fua morte em efpirou, viraó muitas Religio-

5 de Dezembro de 1689. fas hum globo de fogo, que vo-

Nao foy menos acautelada
, ando fobre a fua cella , accendeo

nem teria menos de que o ler o ar com huma claridade taó vi-

em fua penitente , e larga vida, va, que naõ fó foy vifta das fer-

Sor Ua- a Madre Sor Maria da Encar- ventes , e vifmhança do Moftei-
ria da naçaô , filha do Senhor de Pan- ro, mas do bairro da Pampulha.
E/ZCÍ7/7/ÍÍ-

ç^jj^ q^^^e bufcando cm feus pri- (que lhe fica mais alto em pou-

meiros annos a Deos em duas ca diílancia ) Correrão com o
. Cafas fuás

, (Mofteiros da Cor- fufto , de que fe abrazava em fo-

te de Lisboa) veyo aparar nef- go. Aífim fobiria aquella alma
ta, como centro de feu efpirito nas azas daquella lavareda , imi-

na reforma, e obfervancia, que tando a Elias no tranfito, como
experimentou nella. Aífim o era o fizera no zelo. Foy fua morte
também a oraçaó , em que fe em 2 de Agofto de 16512.

lhe dobrava o alento, parecen- Grande valia deu o Efpirito Melior

dolhe pouco todo o tempo pa- Santo ao dia da morte , antepon- «ft dies

ra aquelle exercido. Era igual- do-o ao do naíeimento; e fendo "^^^'^s,

mente continuo o rigorofo de máxima tao certa
,
(como da mef- vlutis!""

largas difciplinas, que lhe naó ma Sabedoria) parece, que a Eccleíiaf-

tiravao da maó, nem os annos, quiz moílrar com experiência, '^«S7.2,

nem os achaques. Ardia em in- e fingularmentc nas filhas defta

cendios de amor de Deos, que Caía
;
pódefe ver em quafi to-

defejava atear noscoraçoens do das, e finalmente neftas ultimas,

próximo. Levava-a efta anciã em que á Madre Sor Maria da

com fingular doçura , a efcrever Encarnação , fe fegue a Madre
faudaveis confelhos , e piedofos Sor Maria da Vifitaçao com o S<^^ ^^'

incentivos, para accender, eil- melmo argumento de morte pro-
^tc

luílrar as almas no caminho da digiofa. Naó o foy menos lua

perfeição: valiafe para efte em- vida, já no feculo taó reforma-

prego de hum génio Poético, da , que em fua mefma Cafa
com- que oCeo enriquecera feu (vivendo em huma Qiiinta na

entendimento. Aífim efcreveo tutela de hum tio ) paíFava co-

hum livro de Sagradas Rimas, mo fepultada em huma eítreita

outro em profa, expondo, e ap- cella. Alli a tinha preza huma
plicando lugares da Efcritura continua contemplação do Ceo,
com grande propriedade , e fen- com taó grande fruto delia

,
que

tido genuino, como fe lhe en- exercitandoa huma noite, vio,

caminhara apenna mais fobera- (fem haver luz alguma, nem na
na luz

, que a que naturalmen- cafinha, nem na lua vifinhança)

te podia caber naquelle fexo

,

que lha enchera huma claridade

defpido de doutrina , e eftu.do. fuperior á do dia. Nada ajuizou

,

Part. IV. LIU pa-
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parando na admiração do que que naõ fó naò efperd içava pa-

eftava vendo
,
porque ainda nao lavras , mas comprava o Ceo com

alcançava fua humildade , ou fua elias

!

íingeleza, o que merecia ao Ceo Entendeofe
,
que fe efquiva-

com aquelle género de vida. va tanto ao commercio das cre-

PaíTava em outra occaíiaó da aturas, porque o continuava fem-

Quinta a Riba mar
,

( Gafa de pre com Deos ; e houve cafos

,

Religiofos Arrabidos
, que hu» em que parece fe viraó os gran-

ma legoa de Lisboa fica para a des intereíTes, que delle tirava
,

parte do mar na eftrada
,
que naò fó para fi, mas para quem

corre de Belém a Cafcaes) efuf- fe valia delia. Mas nós efcreve-

pendendofe com a vifta das a- mos, naõ canonizamos. O que

que em largo efpelho fe podemos dizer, fallando por bo-guas ,

vaó eítendendo dalli até a bar-

entrada da contemplação dara

immeníidade de Deos , ouvio hu-

ma voz
,
que no interior de fua

ca de feus ConfeíTores , he
,
que

era tal a pureza de fua confci-

cncia
,
que dos pés delles paíFa-

va á Mefa da Communhao , fem
alma lhe dizia : Engolfate no mar mais que licença para as conti-

profundo de Deos^ Naõ foy menos nuar
,
por naõ acharem de que

VI-aíliva outra infpiraçao, com que a abfolver. Sèguiofe a eíla

o Ceo lhe aconfelhou mais per- da huma morte eníayada nella.

feita vida hum dia
,

que con- Commungou dia da Afcénfaõ

;

templando na fermofura de hum e ameaçada de huma dor , le

campo , fe ihe reprefentou a in- paíTou para a Enfermaria , aon-

comparavel de Deos , ouvindo
, de aggravando-fe-lhe a queixa ,

que interiormente fe lhe dizia: pedio , e recebeo o Viatico ,

Deixa o tudo pelo tudo. Eílas as reparando as Religiofas
, ( que

luzes, com que o Ceo a enca- o teftemunhaó ainda hoje) que
minhou ás portas delia Claufu- íe lhe começou a ver huma ra-

ra , em que fó o preceito , c o- ra fermofura no femblante
,
que

bediencia accrcfceo ao reforma- como banhado de luz , attrahia

do, e penitente de fua vida; mas a fi igualmente o agrado , e a
ella nunca fatisfeita , afpirou a aflbmbro. Crefceo eile

,
quando

Omne
verbum
otiofum

,

quod lo-

cuti fue-

rint ho-

mines ^

redent ra-

tionem de

eo in die

Judicií.

Matth.i2.

7<í.

parecer antes morta
,
que mor-

tificada. Viaõ na fó no Coro, e

a£í:os de Communidade. Naõ fe

lhe ouvia palavra
,
que ferviífe

a commercio. humano. Fallava-

Ihe em Deos quem queria exa-

minar fe fallava. Grande confu-

faõ para a liberdade das conver-

façoens , a que o Mundo cha-

ma divertimento ! Quando ha de

virao, que defpedindofe de to-

das , diífe com alvoroço : A Deos^

a Deos
,

que vou para o Ceo. E
apertando nos braços a Imagem
de hum Menino Jefus , de que

era devota
, (já recebida a Un-

ção ) com palavras cheias de fua-

vidade teftemunhava , a que fen-

tia em fua alma. Aífim paíFou

a lograr a eterna , em 28. de

chegar dia , em que até as pa- Mayo de 1705:.

lavras ligeiras haõ de vir a jui- Naõ foy menos obfervante

zo , e fe haõ de pezar para a con- nas palavras , e praticas , a Ma-
ta , as que talvez fe naõ peza- dre Soror Joanna do Santiílimo ^^^/^^»

raõ para a pratica ? Mas grande Sacramento, porque naõ tinhaõ
^^acra-

cautela da Madre Soror Maria , humas , e outras mais aíTump- mntg^
to.



f

Livro terceiro Cap. XLV. 635
to

,
que as melhoras do efpirito. giimas. Aílím he inviolável em

Aílím o trazia cultivado , e def- todo o Mofteiro a obfervancia

,

tro na contemplação da Paixão e aílím a das fuás leys (ainda

de Chrifto, que medidas as ho- particulares) eftreita, que o mef-

ras , dizia em as efcutando : A mo feria dizer Religiofa defta

ejiahora padeceo o Senhor tal mar- Gafa
,
que perfeita Religiofa.

tyrio. Naó fe havia de ouvir em Mas tendo a Gafa em commum
fua prefença palavra

,
que po- efte credito, tenhao-no também

deíFe moleííar o próximo. Era tal na íingularidade do nome as

a antipatia
, que tinha com a que o Geo quiz que a tiveíFem

mentira, que ainda dita por ga- na virtude. Foy huma deftas a

lantaria , íe affligia com ella ; e Madre Soror Maria Magdalena
ouvindo-a a Religiofa de mais do Horto , em quem a virtude

confiança , a reprehendia com pareceo herança. ( aílim foy a de
^afpereza. feus pays finalada ) Gom eíles

- Muitos annos feguio, e ex- enfayos entrou nefta Gafa, taò

ercitou a da vida, que feprofef- deftra para o enlino ,
que nos

fa nefta Gafa ; mas os achaques primeiros paífos o trocou em cx-

Ihe roubarão o gofto com que a emplo. Aílim o era continua-

feguia , e ficoulhe fervindo de mente nos exercicios de contem-
merecimento a violência , com plativa , e mortificada. AíFiftia a

que afrouxou nella. Era conti- Matinas, e até Prima ficava o-

nua na oração
,
que acompanha- rando no Coro , tendo tomado

va com lagrimas. ( fuave fruto primeiro poucas horas de def-

della
,
que colhia em todo o canço em huma cama , em que

tempo
,
que eftava no Goro.

)

o naõ podia achar , ou em fór-

PaíTava de letenta annos quan- ma , em que o naô podia ter;

do lhe amanhece© o Divino Sol

,

porque ou era de joelhos, fer-

que as enxuga nos olhos dos vindolhe a cama de arrimo , ou
Juftos , com huma morte das com os braços em cruz , incli-r

com que coftuma premiar a vi- nada febre ella. Qiieria defco-

da delles. Foy ella em 20 de Ju- nhecer as horas , em que a natu-

Iho de ijoi). reza fabe desfigurar ao Mundo
o trabalho , como quem ajuiza-

- CAPITULO XLV. va que naô devia haver defcan-

ço no Mundo.

Da Madre Sor Maria Magdalena Toda fua anciã era encon-

do Horto , e outras Religiofas trar occafioens de merecer , fa-

de nome\ e da irmaa Converfa zendo hum continuo facrificio

Sor Maria da Purificação. A- das repugnancias do génio. Vio-

pontaÕfe os Vigarias
^
que teve fe bem em hum cafo. PaiTava

: a Cafa, da fundafao até o pre- pela Enfermaria, e vendo hum
fente. prato com a fangria

,
(que íe

tinha feito a huma enferma) lhe

TEmos chegado ao ven tu ro- meteo afco. Parou applicando

fo fim das memorias das outra vez a vifta
,
que o recuía-

filhas defta Gafa
,
podendo an- va ; e condemnando-fe a fi mef-

tes fazer hum catalago de to- ma na repugnância , lançando

das ,
que fó lembrança de ai- maó da fangna , abebeo, triunr

Part. IV, Llil ii fan-
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fando da natureza. Devotiflima a que chamavaó Maria Peque-

na , nome, que lhe deu fua oief-

ma eftatura. Foy natural da ter-

ra da Feira , de donde parece

que a efcolheo , e deftinou o

da Virgem Senhora , a fervia

em huma Imagem fua com a

aílíílencia, e a oração , com o

ornato , e o aceyo. Entendeofe

,

que delia merecera favores lin- Ceo para filha deíla Cafa
,
guar-

guiares. Chamavaíe Sor Maria dando-a com fmgular providen*

eícrava fua ; huma cadea, que cia. Viofe logo na primeira ida-

trazia no braço, o teftemunha- de, porque enganado leu pay

,

va. Entendeofe, que feria data e mal informado do puro, elim-

da Senhora, pelas grandes dili- po procedimento de fua mãy,
gencias

,
que feu Confeflbr fez ( innocencia ,

que depois íe vio

por ella. O íentimento de fua publica )
querendo tirarlhe a vi^

morte embaraçou a advertência da com hum punhal , alcançou

de lha tirarem do braço , e ficou com elle ( nas muitas feridas,

a terra com eíTe thefouro. que lhe deu ) a pequena , c igual-

Chegada fua morte, difpof- mente innocente filha, que na6
ta por leve achaque , entende- largava os braços da mãy , ain-

raõ as Religiofas que fe lhe da ameaçada. Correrão a curar

anticipara a noticia delia , ten- a mãy, e querendo fazello â fí-

dolhe ouvido muito antes, que lha, que tinha paífada huma ef-

pouco lhe reftava de vida , e ven- padoa , ella o naó confentio,

do, que repetia as confifToens dizendo, que fó de MARIA
com mais frequência. Ao fazer Santiífima ( a que chamava Mãy)
a ultima ,

para receber o Viati- efperava a cura. Continuava-

naõ lhe achou o ConfeíFor lhe efta fupplica diante de hu-

ma Imagem fua aquella mef-

ma noite, quando ouvio, quefe
lhe dizia interiormente : Maria ,

eu te curarey. Moílrou a experi-

ência , que nao fora illufaò a

promeíTa
,
porque , fem applicar

remédio algum , fe fentio bre-

co
matéria para ella ; aífim alivia-

do das penfoens de humano,
voou mais ligeiro feu efpirito

aos braços de feu Efpoío.

Naó fe deívelaraõ menos por
merecellos as Madres Soror An-
tónia de Jefus , Soror Maria do
Nafcimento, e Soror Maria de vemente curada, ficandolhe pa-

Santo António, como verdadei- ra prova do prodigio o final da
ras profeíToras de todo o rigor ferida.

da obfervancia das Conftitui- Com os annos crefceo em
çoens , e da Caía. Neftes exer- Sor Maria o conhecimento defte

cicios confumirao venturofamen- beneficio, e como illuitrada de
te a vida , fepultada em acha- fuperior confelho, fe alentou a

quês fofridos com paciência
, pedir outro

,
pondofe nas mãos

exercitada em virtudes herói- da mefma Senhora, como Mãy
cas

,
que lhe grangcaraó a co- fua, pedindolhe, exerci taífe com

roa. ^^ >hri»r ella efte nome. E continuando

Mas fejaadas'memorias.def- efta fupplica a todo o jnftante,

ta Cafa huma irmãa Converfa, lhe pareceo, que ouvira lhe di-

que viveonella tantos annos, ziaõ clara, e diílinílamen te ; O-
como lhe deu de exemplos. Foy bra como filha ^ que euobrareyc(h

ella Soror Maria da Purificação

,

mo Mãy, Obedeçeo a venturofa

don-
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donzella , e começou a querer tas da terra , coftuma a Provin

difporfe para o titulo , com a dencia crear os mais levantados

pureza de fua vida. Mas naó Cedros do verdadeiro Libano

;

tardou
,

que fe naó alteralTe o ou de que naõ defmereceo nos

focego delia , com a tormenta olhos de Chriílo a pequena ef-

de a obrigarem a tomar eítado, tatura de Zacheo, porque coip

naó lhe valendo as repugnan- o mefmo Chrifto fe chegou a

cias, e inteirezas, com que íe pôr ámefa, fervindo-o goítofa-

efcufava , e defendia ; refoluçaó

,

mente em fua caía. Na Cafa de

que fem duvida lhe favorecia Deos , e Cafa, em queefpecial-

lua foberana Proteclora , dando- mente fe venera a fua mefa , naó
lhe a conhecer, que para melhor foy menos aceita a pequena eí-

Efpofo a guardava. tatura de Maria , dandofe o meC-,

Viofe aílim , livrando-a do mo Senhor por bem fervido dei-

ultimo combate , em que fe che- la.

gou a fechar em huma cafa trez Era a officina
,
para que foy

dias , fem mais fuftento
,
que recebida , a da colinha , e de

hum pouco de paó. Já defenga- mais trabalho na Caía; mas lo-

nados os pertendentes , coníen- go fe defeuganaraó , de que fe

tia o tio, que fe recolheíTe em naó medem pelo corpo as for-

hum Mofteiro , oíFerecendofelhe ças do gofto , e do efpirito. Com
dous mais vifmhos da Feira, eftes dous alentos abraçou Sor
Sufpendeo Maria a efcolha

,
por- Maria aquelle trabalho

,
que con-

que já naó tinha vontade pro- tihuou toda fua vida , até ida-

pria, e recorreo á diligencia das de
,

que já lho naõ permittiaó

fuás fupplicas, feitas á íua Va- fuás forças ; mas naó fe defcui-

Jedora , e taó bem efcutadas dei- dava o Ceo de lhe dar compa-

la, que fe lhe reprefentou , ca- nhia
,

que fupprifíe por ellas.

mo por fonhos
,
que apparecen- Aífim entrando pela manhaa na

dolhe a mefma Senhora com o fua officina , achava já vencido.

Menino nos braços , lhe dizia: ou todo,. ou o mayor trabalho,

Maria, naÕ te cances; que ainda que podia haver nella, yindolhe

has decorrer mais terras. Enten- a fobej ar, tempo, para fe entre-

deo logo
,

que outro havia de gar aos exercicios da oraçaó,

fer o feu centro: epaíFandocom e da penitencia , naó havenci<^

fcus parentes a Lisboa, fe lhe mortificação, que lhe cançalTe a

meteo nas mãos a noticia defta conftancia. -.
, vt

Cafa do Sacramento , convidan- Era taó eftreito ofcujejum'^

dolhe a obfervancia delia fua- que quaíi fempre lhe ferviaó de

vemente o genío^ Naó houve fuítentoosfQbeJQsdamela,ignp-

detença; fó ao recebella naClau- rando aíIlm todo o gofto dell^y

fura, acharão as Religiofas o que
,
para o naó achar em nada ^

embaraço de a verem taó peque- deftempçrava o prato com cia-l

na.
^ que naõ promettia íatisfa- za , ou »gua friaw Qomeçaraó;;a

zer a occupaçaó
,
para que fe re- perfeguilia os achaques , aflloi

cebia; mas receberaô-na as mef- defconhecidos , ou dpfprez^dos:

mas, que tinhaó feito o reparo, de fur paciência , que nunca

talvez que advertidas do Ceo, afrouxou , nem rja afpereza da

de que das mais pequenas plan- vida, nem no ferviço da Çafa,

em
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em que íe conjefturavaó os fo- reprefentaçao , vio já o jardinir

beranos mimos , com que o Ceo perfeito , e acabado. Entaó en-

a premiava , c fortalecia. Mui- tendeo
, que a piedade de feii

tos apontavaõ os Meftres de fua Efpofo lhe decifrava nas flores

confciencia. ( peíToas de eípiri- os trabalhos, e que os que erao

to, e dignas de todo o credito) trabalhos para a vida, eraó fio*

No meyo de fuás mayores affli- res para a coroa ; noticia
, que

çoens fe lhe repreíentou em communicoua leuConfeíTor, co-

huma occaíiaó ( fem faber diftin- meçando com mais fervor- a dif-

guir fe dormia , íe velava ) hu- porfe para aquella hora
,

que
ma cruz, feguindofe humavoz, fempre efperava.

que lhe dizia: Efiahas deter até Mas amiudavaofe os aíTaltos

á morte. Fallou em varias occa- do inimigo commum, que a via,

íioens, como illuftrada , emfuc- com inveja, coroar o curfo de
ceíTos futuros , e com muita fe- fua vida , triunfando de fua af-

gurança, que depois confirmou tucia; edifpoz o que fe Iheper-

a experiência. Mas a illuftraçaô mittio de vingança. Caminhava
mais notável , de que ficou me- a boa velha para a cofinha , car-

moria ( eftabelecida no teftemu- regada de hum grande feixe de
nho de feu ConfeíTor ) foyhuma vides, e chegando a huma efca-

repetida repreíentaçaõ , .
que te-

Ve no Goro nos últimos annos
de fua vida.

Coftumava deterfe orando

algumas horas pela madrugada,

da , que de baftanre altura def-

ceáquella oificina , viraó as Re-
]igiofas

, que eftavaô nella
,
que

medindo os dcgraos comviolen*
cia, lhes cahia aos pés, dando

antes de paíTar á fua oíficina. o rigorofo golpe
,
que promet-

Continuava-o alfim huma Veí- tia hum corpo velho , epezado,
pêra da Afcenfaó de Chrifto

,

defpedido de toda aquella emir

quando vê que íe lhe trocava nencia. Acodem , entendendo
,

o Coro em hum concertado jar- que efpirara
, quando vem

, que
dim com quatro quadros , de que fem neceífitar de arrimo, fe ler

hum eítava perfeito , e cultiva- vanta saa , e defafombrada , fe-

do cheyo de fermofas , fingula- gorando
,
que nada lhe doia , e

jré^^é odoríferas flores, de que dando a entender, que naõ deí^

os nfais quadros fe principiava© conhecia de donde o mal lhe vi-

a ornar. Naô entendeo agora a era. Seguiofelhe o de huma hy-

reprefentaçaó Sor Annaj agra- dropifia, que largo tempo abra-

deceo ao Senhor o mimo delia; çou com paciência , acabando de
mas

,
paíTados fete mezes , repre- colher do jardim, que íe lhe re-

fentandofelhé a meíma vifaó

YÍ o fegundo quadro do jardim

acabado , e que por entre elles

fè-^ncaminhava aofitio, em que
élla eítava , 'hum mancebo de

gentil , c mageílofa prefença , e

lhe dizia '^' apontando para os

ppefentara, as flores, com que
lhe teceo a coroa. PaíTou a lo-

grar a d|a immortàl Primavera ,

em II. de Novembro de 1701.

Eítas faô as memorias da Ca-
ía do Sacrameoto

,
(authoriza-

das com o teftemunho dos Gon-
quadrosioíperfeitos : Maria .,

tu- feíTores delia) em que corremos
âo ijio tefalta\ trabalha. PaíTado com a penna mais ligeira do
nO) e meya^ e tendo a mefma que pediaô muitas , a eílarem
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authenticadas.Naó foy fó a omif- depois o Arcebifpadò de Braga,
faõ , a que perdeo o importante Governou até fiia morte , efpa-

deíta diligencia , mas a repug- ço de vinte annos. Succedeolhe
nancia na modeftia das profef- o M. Fr. Fernando da Encarna-
foras da virtude , contentes fó çao , eleito Bifpo do Algarve;
com o teUemunho de quem lhe governou pouco tempo , e pe-

póde dar o premio. Affim me- dio abfolviçaõ do Oílicio. Se-

rece efta Gafa o nome de efpe- guiofe o M. Fr. António da En-
pelho daobíervancia , naõfópa- carnação, que foy Provincial de
ra toda a Provincia

, ( mas para Arménia , e Deputado do Santo
todas as Gafas de mayor refor- OíEcio

;
governou cinco para

ma) confervada ella aífim pelos féis annos , e pedio abfolviçaõ.

grandes efpiritos
,
que aqui a Succedeolhe o Padre Fr. Ghrií-

profeíTaó , e cultivaõ , como pc- tovaò de Aguiar
,
que governou

lo zelo dos Prelados
, que lhe até falecer. Scguiofe o M. Fr.

aílíftem , nao como GonfeíFores
,

Valério de S. Raymundo , Pro-

ou Vigários ordinários dos mais vincial
,

que foy defta Provin-

Mofteiros , mas como Gommif- cia, doGonfelho Geral do San-

farios do Reverendiílímo
,
(a que to Oíficio ;

governou , até o ele-

o Mofteiro he immediatamente gerem Bifpo de Elvas. Succe-
fogeito) a quem dá feus pode- deolhe o M. Fn Ignacio da Cof-
res para todo o governo, e dif- ta , Goníultor do Santo Offi-

pofiçaó, como receber, e pro- cio, e GommiíTario Geral, que
fcífar Religiofas , confirmar Pre* foy defta Província-, faleceo co-

ladas
,
prover os lugares de Gon- meçando a viíitalla. Seguiofe o

feíFores , Gapellaens , e Procur Meítre Fr. Vicente de Santo

radores. AíFim foraó fempre Vi- Thomaz , doGonfelho Geral do
garios defta Gafa os Religiofos Santo OiEcio

;
governou onze

de mais reputação nefta Provin- annos , até que faleceo. Seguio-

cia, como fe pode ver na ferie
^ fe oMeftre Fr Manoel Velofo,

que para plena noticia defte Deputado do Santo Officio
,
go-

Mofteiro fazemos delles. vernou nove annos , e impedido

Foy o primeiro o Meftre Fr. de achaques
j
pedio abfolviçaõ.

Joaô de Portugal, herdeiro da Succedeolhe o M.Fr.Joaó Bau-

Gafa de Vimiofo , a que ante- tifta , Deputado do Santo OíH-

poz a mortalha Dominicana. Go- cio , Provincial
,
que foy defta

vernou o Mofteiro, até ir para Provincia, e he o que governa

a lua Mitra de Vifeu. Seguiofe o Mofteiro (vay por féis annos)

o Meftre Fr. André de Santo ao tempo ,
que ifto efcrevemos.

Thomaz
,
que governou , até ir Praticao a Prioreza , e Religio-

para Lente de Prima da Uni- ias da Gafa, que fe lhe perpe-

veríidade de Goimbra. Entrou o tuem os Vigários , e Gonfcflb-

V. P. M. Fr. Joaô de Vafconcel- res delia , como grande maxi^

los, Pregador delRey, Refor- ma para a cònfervaçao da obfer-

mador da Univerfidade de Go- vancia
;
porque fendo meditada

imbra , do Gonfelho Geral do a efcolha dos Prelados ,
que as

Santo Officio, Provincial, que Religiofas propõem ao Geral,

foy defta Provincia , e que re- devem confervarfe, como efco-

cufou o Bifpado de Miranda, e ihidos , e naó repetir efcolhas,

que
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,

que na5 acharão as mefmas qua- braço de Deos a mover a mad
de hum homem

, que com mais
defejos, que cabedaes, empren-
dia obra, que fó com muitos fe

lidades em todos.

CAPITULO XLVI.

Fabrica da Igreja nova do Sacra-

noticia.

defempenhava. Aflim fahio aca-

bada, e perfeita, com tanta fm-

mento , e algumas particulari- gularidade na archirèílura
,
que

dades da mejma Ca/a y dignas de pareceo foberanamente accnfe-

Ihada a idéa , como ao raefmo
David dera Deos o rafcunho ,

para Jhe lavrar o Templo. Aju-

dou eíla fuperior ídéa ao Vene-
rável Padre na noticia

, que ti-

das , e falecimentos das filhas nha da archite£lura , coníeguin-

POr nao interromper a fe-

rie , e ordem
,
que venturo-

lamente fomos feguindo nas vi-

defta Caía
, guardamos para o

complemento delia a reforma
,

e augmento da lua Igreja, que
defcreveremos com aquella íín-

geleza, e brevidade, que pedem
fabricas Sagradas , antes íepul-

turas de efpiritos amortalhados,
que padroens levantados 20 cre-

dito, e deíVanecimenro humano.

Já no primeiro Copitulo defte

livro fica rafcunhado o fitio , c

f»rimeira fundação da primeira

greja , que teve o Mofteiro

,

fabrica tofca, antes huma Cafa

dole aflim o logro da tabrica,

que hoje vemos , e admiramos
mais peregrina

,
que fumptuo-

fa.

Levanta-fe toda ella em qua-

tro arcos largos , e alrcrolos;

nos que ficaó aos àous lados
,

direito, e efquerdo, a quem le

põem na entrada , fe forma , e

dilata o corpo da Igreja , fican-

do os outros dous dando lugar

á Capella mayor , e ao Coro;
cfi:e ao Naícente, ao Poente a-

quella. Sobem de hum, e outro

fem fabrica. Agora nos dará af- lado as paredes cubertas de al-

fumpto a da Igreja nova. mofadas de pedra fingida (valor.

Entrou pelos annos de 1^35'. e galantaria, que enfeita toda a

à fer Vigário da Cafa o Vene- obra) até duas varandas , ou tri-

ravel Padre Meftre Fr. Joaô de bunas
,
que as deixaó viíiofas , e

Vafconcellos ; e pondo os olhos authorizadas. Allim o fica o mais

nclla , vendo já as Religiofas vaõ das paredes com outras tri-

bem accommodadas de vivenda, bunas, que em correfpondencia

e que íó a Igreja desdizia da deixaô toda a Igreja ornada , é

mais obra, parece, que lhe oc- ayrofa. Corre lobre os quatro

correo a confideraçaó de David, arcos hum frizo, de que come-

quando fallando com o Profeta ça a crefcer hum fermofo zim-

Nathan , lhe dizia : Por ventura borio rematado em huma ayro-

fiaÕ reparas y
que naÕ hebem^ que fa claraboya

, que com lua luz

ejieja eu em hum Palácio y e a Ar- dá alma a toda a Igreja. No ar-

ca de Deosfem Templo ? Efte pen- co , que fica ao Poente , le abre

famento o refolveo a derribar a a Capella mor, capaciílima , e

primeira Igreja , e começou lo- defembaraçada , com rctabolo,

go a crefcer a nova, e a traba- que a occupa toda , ornado de
Iharfe nella com tanto calor , fermofas columnas , que fuílen-

que bem parecia que aífiítia o taó o frizo, em que no alto def-

can-
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cança , e fe abre hum efpaçofo

nicho , em que fe vê huma Ima-
gem da Senhora fentada , e com
o Menino nos braços. Ao pé das

cohimnas de huma, e outra par-

te, fe vem quatro fermofas , e

avultadas Imagens. Da parte ef-

querda fe vê a de noíTo Patriar-

cha S. Domingos , com fuás in-

lignias, a que dá a mao direita

o Anjo das Efcolas Santo Tho-
maz , tendo nas mãos o Paódos
Anjos. Aílim ficaó ambos , dan-

o lugar mais authorizado da par-

te direita a noíTo Padre S.Fran-
ciíco, que tem á fua ilharga o
iníigne Portuguez Santo Antó-
nio de Pádua

,
que tem nas mãos

o palio Celeftial , em lembrança
da adoração, que lhe rendeo o
bruto faminto. Abreíe no meyo
do retabolo huma nobre , e efpa-

çofa tribuna , a que occupa o

vaõ huma ayrofa charola ,
que

crefcendo fuftentada em fete co-

lumnas , le coroa com hum gra-

ciofo remate. Tem a charola por

coração hum globo dourado

;

(como o he toda a obra) íuften-

ta-o nas mãos hum Anjo de ef-

tatura de homem , acompanha-

do de outros dous, que ajoelha-

dos venerao ao Senhor Sacra-

mentado, de que he depoíito o

globo , e de que faó emblemas

hum ramo de vide, que fecun-

da de cachos , o cerca , e hum
molho de eípigas

,
que gracio-

famente o coroa , naó inculcan-

do menos myfterio as fete co-

lumnas , em que fe fuftenta a

charola , alludindo ás que cortou

a Sabedoria
,
para ornato da Ga-

fa , em que fe poz aquella gra-

ciofa mefa, que nefta leve com
o exceíTo de eítar aqui o figura-

do, e naquella a figura.

De huma , e outra parte a-

companhaô o arco da Gapella
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dous mais inferiores, dando lu-

gar a dous Altares. A' mao di-

reita o da Senhora do Rofario

,

Imagem com igual fermofura

,

que mageftade. Servelhe de el-

paldas hum fermofo refplandor,

cercado de hum Rofario , de
que faó extremos grandes , e en-

carnadas rofas. Fica da parte ef-

querda outro Altar, em que fe

vê a Imagem de hum Senhor

crucificado de eftatura de hum
homem

,
que caufa juntamente

devoção, e temor, e he tradi-

ção, que fallara a huma Religi-

ofa. Em correfpondencia do Al-

tar da Senhora , lhe ferve de ef-

paldas outro refplandor, a que
cercão, e remataó os rayos , em
laços graciofos , humas peque-

nas laminas com asinfignias da

Paixão. No arco
,
que fica ao

Nafcente fronteiro á Capella
mór , fica o Goro , e huma tri-

buna em proporcionada altura,
dando lugar á porta única da
Igreja. O ornato, e aceyo del-

ia , antes parece occupaçao de
efpiritos Angélicos, qne huma-
nos. A fragrância das flores, e

dos perfumes, convidaõ, e arre-

bata© com a fuavidadc os fenti-

dos á contemplação daquclle fo-

berano Templo , em que os An-
jos , e os bemaventurados offe-

recem continuo facrificio de aro-

mas preciofos.

Efta he a fabrica
, que ferve

de alma a todo o Mofteiro , tra-

balhada , e coníeguida pelo Ve-

nerável Padre com tanto dif-

pendio, defvelo, e aíFe£lo tao

fino de ver a Deos venerado com
perfeito culto

,
que o mefmo Se-

nhor moftrou lhe íervira , e fo-

ra de agrado , como o revelou

a huma Religiofa da meíma Ga-

fa. Na vida do Padre fica já ef-

fa noticia. Efta he a Arca do
Mmmm Tef-

Afcendít

fumus in-*'

cenforum
de manu
Angeli.

Apocal.?,

Habentes
íinguli

phialas

áureas

plenas o-

aoramcn-
torum.

Apocal. J»
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Teftamento, pollida, e doura- lo, feita por voto em acção de

da , em que o povo de Deos ve- graças
, pela faude do M. Fr.

nera recolhido o Maná verda- Joaó de Portugal
,
primeiro Vi*

deiro. Efte o viílofo , e engra- gario da Cafa , em occaíiaô de

çado circulo , e claufura dos li- huma enfermidade
, que o teve

rios , em que fe guarda, e fe- á morte. He reparo, eexperien-

cha aquelle foberano monte de cia das Religiofas
, que nas fup-

trigo, que dá a eftaCafa nome, plicas, que fe fazem por enfer-

e pafto ; correndo a bufcar â mos , muda o Santo o femblan-

íombra defte monte os venturo- te em alegre , ou trifte , confór-

fos efpiritos
,
que vivem das a- me fe ha de feguir o efeito no

bundancias delle, como do Po- doente.

vo mimoíb , e em genuina ac- Em outra Capella do Clauf-

commodaçaõ das povoadoras tro eftá a Imagem de hum Chrif-

defte Mofteiro , dizia Ofeas : to crucificado
, que tirando os

Convertentur fedentes in umhra braços da Cruz , fez aquelle ef-

ejus ^ (^ 'vivent tritlco. Dos que tupendo favor á Madre Sor Fi-

vivem na Cafa de Deos, e do lippa do Santiífimo Sacramento,
Sacramento, o entende Hugo. como em fua vida fica referido.

Quanto ao interior doMof- No Capitulo, que fica no andar

teiro , fica já tocado na funda- do Clauftro , e he enterro das

çaô delle, e principio defte li- Religiofas, eílaò em hum Altar

vro ; mas para darmos noticia as duas devótiífimas Imagens do

das Imagens ,
que néilQ fe guar- Senhor com o madeiro ás coí-

daô, e reneraó como em Sacra- tas, e a Virgem Mãy trafpafla-

rio , apontaremos o que acha- da de agonia , como no encon-

mos mais digno de fahir a pu- tro da rua da amargura ; he o
blico, para cabal conhecimento Senhor da eftatura de hum bo-

do Mofteiro. He todo elle bem mem , e ambas as Imagens , buf-

repartido em proporcionados cadas da devoção das Religio-
Dormitorios , e officinas ; exce- fas com frequência , e com ex-

de a todas a cafa , aquechamaô periencias do medicinal azeite

do Lavor ; Clauftro alegre , e da fua alampada.

deíabafado ,
por mais que cer- No topo, e fim do principal

cado de varandas cubertas, que Dormitório, fe levanta hum Al-
nem aílim aíTombraô hum baftan- tar com a Imagem da Senhora
te taboleiro de Jardim, lavrado das Horas. Deu-a a Madre Sor
de copadas murtas , e animado Jeronyma de Jefus. He tradição

com huma fonte de diverfosjaf- fer milagrofa, de que naó ficou

pes. No Clauftro , e varanda dei- mais particular noticia. Chama-
le, fe repartem oito Capellas , fe das Horas, e he Altar acha-

com retabolos , e Imagens de
íingular ornato , e aceyo , def-

velo das Religiofas
,
que os tem

a feu cargo com particular vo-

to. Sa6 mais celebres as Ima-

gens de S.Francifco Xavier, de
que rezaô no feu dia por parti

do em todas as Gafas Domini-
canas, porque nelle fe coftuma

rezar o Officio Menor da Senho-
ra em Matinas. No toupo da
Enfermaria , em outro Altar de-

cente, fe vê a Imagem da Senho-
ra do Rofario , que efteve na

cular indulta, c a deS. Gonça- Igreja do primeiro Mofteiro. He
tra-
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tradição

,
que efta Senhora ace-

dia aos navegantes , como o tef-

temunhavaõ os votos
,
que lhe

cobriaó as paredes.

Entrando no ante-Coro , em
hum nicho fronteiro á porta del-

le , eftá huma Imagem da Senho-
ra da AíTumpçaõ , da fundação
da Gafa , e de íingular devoção,
e veneração de toda ella. Sobre
a porta

, que entra para o Co-
ro, da banda de dentro delle em
hum nicho, fe vê huma avulta-

da Imagem do Divino Efpofo,
que lançando a fuás efpofas hu-

ma benção , tem aos pés huma
letra, que diz : Sub umhra ala-

rum tuarum protegenos\ comofe
lhe ç^veraó ^ií^endo as efpofas

:

Wpofo foherano , defendemos de-

hai:^ de vo£fa protecção. Entran-
do no Gtíro , fe offerece na fron-

taria em lugar alto a Imagem
de Chriílo crucificado, de efta-

tura avultada, que no peito, co-

mo lugar , donde fahio o ver-

dadeiro Sacrário
,
guarda o Sa-

cramento. No Calvário
, que fuf-

tenta a Cruz, fevem em artifi-

ciofos repartimentos varias re-

líquias , entre as quaes fe acha

a mayor parte de huma cabeça

das Onze mil Virgens.

Segue-íe inferior ao Calvá-

rio, occupando o va6 da pare-

de, que ha por cima da grade,

ou tribuna da Communidade ,

que cahe para a Igreja, e entre

os dous Altares Collateraes a

ella , hum Santuário de obra de

talha dourada , em que fe reco-

lhem outras reliquias , e fao prin-

cipaes , entre ellas , hum efpi»

nho da Coroa do Senhor, reli-

quias das grandes Madres Santa

Terefa , e Santa Catharina de
Sena. Relíquia ( e he íingular

nefte Reyno ) de Santa Rola de
Lima. Parte da capa de nolTo
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Patriarcha, que já obrou conhe-

cida maravilha em huma Noviça
da Cafa. Ha mais nella huma
boa parte do Santo Lenho; To-
das eftas relíquias faô authenti-

cadas ; muitas delias trouxe de

Roma, e deu a efte Mofteiro o

M.Fr. Manoel Pereira, Provin-

cial que foy da Terra Santa

,

e defta Província, depois Bifpo

do Rio de Janeiro , de que já

deixamos mayor noticia no pri-

meiro livro.

Enchem a mefma frontaria

do Coro, tomando as "grades,

e o Santuário no meyo , os dous

Altares Collateraes ,
que diífe-

mos, com feus retabolos doura-

dos
,
graciofos , e bem lavrados

nichos ; no da maò direita da

frontaria fe vê huma peregrina

Imagem da Senhora do Rofa-
rio

, que mandou fazer o V. P.

Fr.Joaó de VafconceUos No ni-

cho do retabolo da maõ efquer-

da, fe vê a Imagem de noíTo Pa-

triarca , e diante em o Altar a

do Menino Jefus , a que as Re-
ligiofas chamaó O Smhor figani*

nho. Emprego foy dos fufpiros,

e oraçaõ de Soror Cecília
, que

lhe poz o nome. No afpedlo pa-

rece que refpira Divindade ; e

e he reparo commum , e antigo

no Mofteiro, que fe lhe perce-

bem diíferenças no femblante,

ou de fevero , ou de benigno.

Cobrem de huma, e outra par-

te as paredes do Coro , as ca-

deiras com efpaldares dourados,

em que fe vê a Híftoria dos Can-

tares , entremetidos alguns San-

tos da Ordem. Correm por ci-

ma outros quadros ,
que deixaó

a Cafa ornada , e viftofa.

Mas o que fe faz mayor lu-

gar , como prodígio moderno j

e de que teftemunhou a mayor

parte do Moftei ro , he huma Ima-

Mmmm ii gem,
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que ha nelle do Menino

1 .^ \r í^^
gem
Jefiis , a que chamao o Menino

,

que fe fez. O fucceíTo explicará

-o titulo. Havia na Cafa a Ima*

gem de hum MeninoJeíus dor-

mindo, mas com taó imprópria

íemelhança da gentileza
,

que

reprefentava que a falta delia

CAPITULO XLVII.

De algumas notícias pertencentef

a ejia Cafa do Sacramento,

COncluidas as memorias def-

ta Cafa , feria culpável a

o efcufou , a voto das Religio- omiífaó de algumas
, que de al-

fas, de eftar á vifta , retirando-o gum modo pertencem a elia , e

liuma delias a huma gaveta da fem duvida tem alguma juftiça,

Sacriftia , aondeodeícuido o te- para nos executarem por efta

ve alguns annos fepultado, até lembrança , havendo de ceder em
que ou abrindoíe em huma oc- credito da mefma Cafa ; razaõ

,

caíiaó niais a gaveta, ou fazen- que nos obriga a fechar eíle li-

dofe mais reparo nella , fe paíTou vro , fatisfazendo efta divida. Sc-

^o rofto do Menino ; fufpenden- ja pois a primeira memoria de

dofe a Religiofa ( que com elle duas Veleiras defte Mofteiro, ta5

deu acafo) naó fó de o ver taõ dignas de coroarem as memo-
bello , mas eftranhando

,
que ef- rias delle , como o foraó do íanto

tiveíFe eícondido tal thefouro. commercio com as Religiofas,

A codio a Gommunidade igual-

mente teftemunhando o defagra-

davel parecer antigo , como ad-

mirandoíe , e confundindofe com

jfendoo ellas da Ordem Tercei-

ra , e gaftando nefta Cafa fua

vida , como tendo nella fua fe-

pultura. Foy a primeira Soror

o novo ; de que he boa teftemu- Anna da Efperança , a fegunda

nha quem o vê ,
porque na oc- Soror Ifabel da Viâtaçaó ; de

cafiaõ do Natal fe põem no Al- ambas ficou grande nome , e

tar da Igreja , no mais tempo opinião de virtude , obfervan-

fe guarda no Mofteiro com a- cia inteira de fua Regra, eve-
quella veneração , e decência , neraçaó commua de quem as co-

que íempre le eftá devendo a nhecia. Mas de Sor Ifabel , co-

quem parece a quiz comprar com mo mais moderna
, podemos re^

o feu agrado. Eftá adormecido, colher mais miúda noticia.

€ inclinado íobre a maó direita

;

taò vivo, que fó parece, que o

íono lhe íuípende o movimen-

to ; no rofto moftra hum ar mais

Foy Soror Ifabel natural do
lugar de Bemfica , huma legoa

da Cidade de Lisboa. Sua boa

inclinação a levava continua-

Speciofus

forma
prae filiis

homi-
num.
Pfalm.

Totus de-

íiderabilis.

Cant.

que humano , ou quer teftemu- mente a aílíftir na Igreja do Con-
nhar nelle, que fe fez a íi mef- vento de S, Domingos

,
que to-

mo, como fegurar ás fuás efpo- mou o nome do lugar, ficando-

fas
,
que fe paga de que o co- lhe em alguma diftancia, defco-

nheçaó pelo mais fermofo entre nhecida efta do gofto de quem
os filhos dos homens , porque fó o tinha naquella devota aílif-

fendo elle o mais perfeito , feja

fó o defejado nome
,
que já lhe

deu a efpofa , e nome
,
que elle

fe grangeou agora.

tencia. Como começou efta de
idade tenra , a continuava ago-

ra na mais crefcida , frequentan-

do os Sacramentos, fallando, e

tratando nas couías de Deos
com

^
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com grande elpirito , igual a in- ca nelles , confumio a vida , dan-

nocencia , e lingeleza de fua ai- dolhe Deos no cabo delia o mar-
ina

,
que conhecida por léus Con- tyrio de perder a vifta , exame

,

fcíTores , que apadrinharão fuás que abraçou a fua paciência com
fupplicas , e diligencias , lhe lan- a conformidade , de quem fó

çou o habito de Religiofa Ter- pertendia a verdadeira dos olhos

ceira o Prelado daquella Gafa. de fua alma. Parece
,
que lha

He boa conjedlura
,
que faria ef- naô dilatou o Senhor ; paíFou

ta funçaô o P. M. Fr. Joaô de delta vida como quem hia a lo-

Portugal, fendo alli Prior, por- gralla. Deufelhe íepultura ( era

que lendo Vigário defta Gafa ainda na primeira Igreja) junto
do Sacramento , trouxe a Soror a Soror Anna da Efperança ; e

Ifabel para aílíftente da fua Por- fuccedendo abrirfe depois de
taria, e Veleira delia, como in- alguns annos, foy o mefmo co-

teirado de fua capacidade, e re- mcçar a bolirfe na terra
,
que

forma de vida. encheríe o ar de huma fina , e

Aílim a defempenhou Soror peregrina fragrância
,

que nao
Ifabel, fervmdo de edificação a fó os Religiofos , e feculares,

quem a via, e tratava. Sua mo- que fe achavaó na Igreja, mas
deftia , e compoftura , eraô indi- as Religioías no Goro , e algu-

cios da candidez de fua confci- mas na larga diílancia do Dor-
encia. Obfervante do filencio, mitorio , fe fufpenderaõ. Exa-
nao fe lhe ouvio mais que o que minouíc o motivo , e naó fe a-

era precifo. Ou occupada , ou chando mais
, que terra folta ^

rezando, era incançavel no que fem outra miftura mais, que os

eftava á fua conta , fem haver oflbs fecos daquelles dous ven-

trabalho em que fe lhe divifaf- turofos corpos , fe entendeo,

fe a minima impaciência. Com que elles. erao a porçaó aroma-

infaciavel caridade repartia aos tica , de que fe exhalava taõ ex-

pobres o que vinha de dentro quifita fragrância,

do Moíleiro , augmentando-o Mas coroemos finalmente ef-

com a melhor parte da fua re- te livro com huma noticia
, que

çao , e com as efmolas
,
que fendo de credito para efta Gafa

,

grangeava a fua induftria , com parece agradecimento delia ás

a liberalidade das Senhoras, e illuftriíEmas doBafto, eVimio-

pelToas de refpeito
,
que vinhaô fo

,
que naõ fó a fundarão , mas

áquella Gafa. Reprehendiaó-na a ennobreceraò , fazendo a Pala-

asReligiofas, entendendo, que cio de fua nobreza , recolhida

as malquiftaria aquella imperti- nella a mayor parte de huma,
nencia; mas Soror Ifabel, que e outra familia. E para que fe

via a boa vontade de quem lhe conheça o como ambas foraõ mi-

dava as efmolas, (conhecido o mofas de Deos , e naõ menos

bom emprego delias) pondo fó agradecidas a elle, apontaremos,

os olhos nafanta grangearia de para melhor brazaô de huma, e

rcpartillas , aceitava as reprehen- outra, as peíToas, que delias fe

çoens , com o gofto de ter mais recolherão , naó fó aos noíFos

que merecer naquelle exercício. Dominicanos , mas a outros re-

Nefte , e em outros devotos, e ligiofos Glauftros, fendo exem-

penitentes, fem afrouxar nun- piares de virtude em todos. E
CO-
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,

começando pela Cafa de Vimio- D. Nuno Alvares de Portugal

fo. ( que faleceo fendo hum dos trez

Teve D. AíFonfo de Portu- Governadores, que governarão

gal II. Conde de Vimiofo de íua eíle Reyno ) recolheo nos mef-

mulher Dona Luiza de Gufmao

,

mos Clauftros Dominicanos , em
cinco filhos , e oito filhas. Dom o Convento de Bemfica , dous

Joaó de Portugal, que foyhum filhos; Fr. Luiz da Cruz, e Fr.

dos filhos, (e herdeiro da Ca- António de Portugal ; aquelle

fa, como mais velho) fugindo por obfervante , e penitente ; ef-

dos braços do Mundo , e voltan- te chorada fua morte em pouca

do as coftas ás meiguices da ven- idade , e muitas eíperanças de

tura, tomou o habito em S. Do- grandes progreíTos nas letras,

mingos de Évora , attrahido de Deu mais D. Nuno Alvares hii-

huma fanta íympatia, que o trou- ma filha a efta Cafa do Sacra-

xe á Religião Dominicana, fe- mento; Soror Margarida da Co-
gundâ mãy , de cujos peitos fe lumna

,
que viveo , e morreo co-

alimentou , e crefceo Varaó il- mo verdadeira filha delia,

luftre em virtude, e letras, co- Das oito filhas do Conde D.
roadas humas , e outras com ac- .AíFonfo, falecerão quatro em
clamaçoens , com cargos , com tenra idade

,
querendo o Ceo

Mitras. Eíle foy o M. Fr. João entrar em partilhas na Cafa , co-

de Portugal, de que já fica mais mo taó fua; ou levar as quatro

larga memoria entre os alhos de em penhor das outras
,
que fica-

Évora. vaó merecendo o mefmo. Delias

Outro filho ( que depois fuc- foy huma Dona Joanna de Por-

cedeo na Cafa) foy D. Luiz de tugal , que tomou o habito no
Portugal ,

que depois de acom- Molleiro de Santa Catharina de
panhar fcu pay , e irmãos na in- Évora. Forao as outras Dona
faufta tragedia dos campos de Brites , e Dona Thomazia ; de-

Africa , em que foy cativo ; ref- pois Sor Thomazia , e Sor Bri-

gatado, e reftituido a eíle Rey- tes dejefus no Molleiro da Ma-
no, já Conde de Vimiofo, ca- dre deDeos de Lisboa, em que
fou com Dona Joanna de Men- ambas forao Abbadeífas , e aca-

donça, filha de D. Fernando de baraô com reputação de grandes
Caílro , Conde do Bailo ; e paf- Religiofas. A quarta foy Dona
fados annos, refolvido entre os Filippa de Portugal , íegunda

dous hum divorcio fanto , fun-

dando ambos efte Moíleiro do
Sacramento , tomou nelle o ha-

bito a CondeíTa , c o Conde o
da mefma Ordem na Cafa de

Bemfica. Venturofo Condado do

Prioreza defte Moíleiro do Sa-

cramento, como já deixamos eí-

crito.

D. Luiz de Portugal III. Con-
de de Vimiofo

, ( Fundador deíla

Cafa do Sacramento, e depois

Vimioío, que perdeo herdeiros profeífo nos Clauftros Domini-
paragrangear Santos ! Mais ven

turofo, por duas vezes deixado,

como herança de dous efpi ri-

tos, que o fouberao trocar pe-

los humildes capellos Domini

canos , onde fe chamou Fr. Do-
mingos do Rofario pela devo-
ção

,
que teve a elle , e ao San-

to ) entre muitos filhos teve duas
filhas , Dona Filippa , e Dona

canos 1 O outro filho ,
que foy Luiza. Foy eíla Religiofa no

Mof-
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Mofteiro de Santa Cathárina de

Évora ; em feu lugar efcreve-

mos fua vida ; Dona Filippa nef-

te do Sacramento , donde paf-

fou ao de Santa Cathárina, para

o reduzir a reforma ; nelle aca-

bou a vida.

D. AíFonfo de Portugal IV.
Conde de Vimiofo , e depois

Marquez de Aguiar, cafoucom
Dona Maria de Mendonça , de
quem teve trez filhas,Dona Mar-
garida , Dona Brites, e Dona
Luiza. As duas primeiras entra-

rão nefta Cafa ; a terceira na
de Santa Cathárina de Évora.

Nefta do Sacramento entrou fua

mây a Marqueza
; já o deixamos

efcrito. Seguio íua família o feu

exemplo, recolhendoíe nos Clau-
ftros Sagrados , em differentes

Moftciros 5 cinco Ayas fuás. Hu-
ma no Mofteiro de S. Bento das

Bernardas de Évora , donde a

obediência a tirou para Funda-

dora das Bernardas Defcalças

em a Cafa
,
que fe levantou no

Mocambo , bairro de Lisboa

,

viíinho ao Sacramento. Nao ti-

nha entaó mais que dous annos

de ProfeíTa, mas taó adiantada

nos exercicios da mais reforma-

da , Ceftylo de vida, que fem-

pre obfervara em Caía da Mar-

queza) que na da nova Recole-

ta a elegerão AbbadeíFa perpe-

tua. Tomou outra o habito em
Santa Cathárina de Évora, aon-

de foy exemplar fua vida. Erao

as outras trez Ayas irmáas
,
gen-

te nobre, e de muita eftimaçaó

na Cafa da Marqueza ; com el-

la tomarão o habito nefta do Sa-

cramento. Foraõ ellas Sor Fran-

cifca das Chagas, Sorjofefade

Jefus Maria , Sor Maria de Je-
fus, de taõ grande opinião to-

das, que nos augmentarao oaí-

íumpto defte livro.
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Seguio os mefmos paíTos

,

bufcando o melhor Efpofo
,
pe-

lo caminho eftreito da Claufura,
Sor Barbara da Trindade , neta
de D. Joaó de Portugal , neto
do primeiro Conde de Vimiofo
D. Francilco de Portugal. Neíla

Cafa do Sacramento tomou o
habito, como fica efcrito. Sem
noticia da Cafa fabemos

,
que

bufcarao também a Claufura qua-

tro filhas de D.Joaõ de Almei-
da , bifnetas do mefmo D. João
de Portugal.

Da Caía do Bailo fica dito

que fundou , e fe recolheo neíla

do Sacramento a CondelTa Dona
Joanna : feguindo feu exemplo

,

buícaraô a raefma Claufura qua-

tro íobrinhas , íuas irmaas in-

teiras, filhas do Conde D.Dio-
go de Caftro, Governador pri-

meiro, e depois Vice Rey defte
Reyno. Foraõ ellas Dona Ca-
thárina , Dona Francifca

, Dona
Marianna, (deftas dêmos já no-

ticia) eDona Filippa, ou a Ma-
dre Sor Filippa da Encarnação,

que carregada de annos , vive

ainda hoje , que ifto efcrevemos,

para confolaçaó das Religiofas,

e lucro do Mofteiro. Seguirão

também o exemplo da Condef-

fa Dona Joanna , duas Ayas
fuás ,

que fe recolherão em a de

Santa Cathárina de Évora.

Tal foy o exemplo
,
que de-

raô ao Mundo , tal o fruto
,
que

deraó ao Ceo as duas Cafas do
Vimiofo, e Bafto, povoando- íe

os Clauftros Dominicanos
,
pri-

meiro com as mefmas peífoas, e

herdeiros delias , depois com as

familias. E tal foy a deftas duas

mulheres fortes , a Condeífa de

Vimiofo, e a Marqueza de A-

guiar. Eílas as que a feus fi«

mos , e domefticos deraõ as tú-

nicas de lâa , trabalhadas por fua

in-

Quxíivic
Jinum

, Se

lanam :

omnes
domeftici

ejus veíH-

ti funt du-
plicibus.

Dedic

prxdam

,

& ciba-

riam an-

cillis fuís.

Panem
otiofa

non co-

medir. De
frudu
manuum
fuarum
plantavit

vincam.

Proverb.
cap.*5i,
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,

induftria , mifturando para íi ramente foy a melhor Fénix ,

mefmas o ornato na purpura, e que reduzindo íeus defejos ao
no panno groíTeiro. Èftas as que fruto das obras

,
plantou efta

ás fuás fervas derao na Gafa de foberana Vinha , cujo licor fa-

Deos
, ( e efpecialmente na do grado alimenta , e conferva tan-

Sacramento ) aquelle foberano tos Coros de Virgens
, que o

fuJftento , paõ quotidiano , de bufcao, e goftaó na Gafa, e na
que também goftaraó á cufta do Mefa do Sacramento , nas vo-

trabalho de feu efpirito. Mas das , e defpoforios de feus ven-
feja a mayor gloria da Funda- turofos efpiritos.

dora deíla Caía, que verdadei-

Fim do terceiro livro.

QUAR-
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(QUARTA PARTE

DA HISTORIA
DE S.DOMINGOS

,

PARTICULAR DO REYNO, E CONQUISTAS
DE PORTUGAL.

LIVRO QUARTO.
Noticias do que pertence a índia Oriental

E a Congregação da
índia Oriental , ou
Conventos, e Vigai-

rarias
,
que a Religião

de S. Domingos tem das ban-

idas do Norte , e do Sul , huma
Colónia defta Provinda , aílím

por ferem filhos feus os Funda-

dores da fua Cabeça
, (

que he

o Convento de Goa) como por

ficarem todos debaixo da jurif-

diçaô do Prelado da dita Pro-

vincia, que he o que a provê de

Vigário
,
para fua adminiftraçaó,

e governo. Aílim nos corre tam-

bém a nós por obrigação , eften-

der a penna ás noticias de par-

tes tao remotas , e progreífos

dos filhos delias. Trabalho infu-

peravel o haver de ajuntar me-
morias em tanta diftancia ,

quan-

do fa6 difficultofas nos pertos,

ainda á mayor diligencia. Das
fundaçoens dos Conventos , e

Vigairarias
, primeiros povoa-

Part. IV.

dores delias , fuccefíbs , e trab^
lhos na cultura Euangelica

, (que
he todo o empenho , e fuor dos
que dos noíTos paflao áquelle

Clima) fica já efcrito, ou folTe

lavor, e trabalho da penna do
Padre Fr. Luiz de Soufa, ou o
tomalTe por fua morte o Meftre

Fr. António da Encarnação
,
que

fim podia com tantas noticias,

como experiência de hum Cli-

ma , em que muitos annos fez

aífiftencia. Alfim ficao narrados

todos os lucceíTos, que perten-

cem á Congregação , até o anno
de 1630. ou com o acerto do
legitimo Chronifta , ou com o
eftilo de quem fó podia fupprir

fua falta.

Reftanos o que atéoprefen-

te anno de 1706. (em que ifto

vamos efcrevendo) fuccedeonas

Ilhas deSolor, e Timor; ofuc-

cedido nos Rios de Sena, e no

Rcyno Siaô ; como também a

Nnnn no-
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noticia de alguns Religiofos de

nome
,
que ferviraó , e augitien- CAPITULO L

taraó aquellas Chriílandades,

.çultivada^^-com o feu trabalho, Noticia fummaria y e breve , do

ítior , e fadiga , até que regadas prefente efiado àa Congregação

dos Prades Pregadores da ín-

dia Oriental^ fogeita d Provin-

da de Portugal.

fangue lhecom feu próprio f^ij^uw ,

renderão otíiitoda eterna feli-

cidade. Mas havendo de fallar

neftas C|i-iftandades , repetire- -^ ;
'^ ^

mos delliè alguma noticia para Do qiie tem a Congregação
feayòr clareza ; e com èílilo" tâÔ

apanhado , e concifo, que aos

que pao tiverem noúcia , lhes

4ê a que bafta; e aos que já a

*iíem , lhes íirva de memoria.

Com efta mefma defculpa , a

na Ilha de Goa.

Fferece^fe primeiro a dif-

tancia. Difta Goa da Pro-

vjncia de Portugal
,
que a go-

verna, cinco mil e tantas legoas

o
faremos do que a Congregação de mar, navegadas em féis , fe-

tem em todo o Oriente, reco- te, c oito mezes. Por terra he

diáicultoío , e arrifcado o cami-

nho em todo o encarecimento,

caufa, e razaó única, porque OS

pí-oyinciaes , e Prelados feus,

que aífiítem em Portugal , a naó

viraô, nem viíitaraõ nunca, ten-

Yandofe ainda nelles aquelles dó de antiguidade , e fundaça6

^i-andes efpi ritos de feus ante- cento e cincoenta e cinco an-

^íTores ,
que rcfgatando da noi- nos. Allím a governaô , e vilitao

^è '»da ce<Tueira aquelle berço por feus Vigários , naô fó a el-

^o"dia , lhe confirmarão o no- la, como Cabeça, mas aos feus

me de Oriente , nafcendo nel- vaftos , e dilatados membros.

pilando o que na Terceira Par-

te fe fê difuío , e por iíFo me-

nos apprehendido. Daremos fi-

nalmente noticia dos Religiofos,

que ferviraõ mais jínaladamen-

te eftas Chnftandades , confer-

^é}d Sòi da verdade Euangeli-

^ , entre tantos prodígios , e

'âlFombros ,
que fufpenderaó

,

'arrebatarão , e finalmente redu-

zirão aquellas Regioens tâõ

Sr^ftàs , como remotas , taó bar-

ííáVas , como defconhecidas.

c

que fe eftendem por trez mil

legoas
,
pouco mais , ou menos

,

pela Cojfta de Sofala , Rios de
Cuama , terras de Monopotapa,
Cofta de Africa Oriental , até á

China
,
que he o ultimo termo

de Afia : donde vem
,
que fica6

humas partes delia muy diftan-

tes das outras , e o governo de

todas com muito trabalho , e

talvez pouco efíeito.

A Cabeça , e o Convento
mayor, e principal defta Con-
gregação , em que refide o Pre-

lado mayor , e Vigário Geral

delia , he o Convento de S. Do-
mingos , fítuado na Ilha deGoa,
Convento magnifico , e fump-

tuofo , fundado no anno de i5'4^»

•pe-
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dg Goa,
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pelo Padre Fr. Diogo Bermudes, dos Remédios , bufcada , e aflíf-

primeiro Vigário Geral; e ho- tida da devoção dos naturaes,

je de novo reformado , em no- pelo intereíTe de perennes mila-

bre , e mais avultada fabrica, grés. Reíidem nefta Gafa deor-
que o fazem hum dos mais gran- dinario cincoenta Religiofos.

diofos de toda a Província , e He o outro Convento a Re-
capaz de fer Gabeça da mais coleta de Santa Barbara , difta

dilatada. Tem Gafa de Novi- da Gidade huma Icgoa. Suften-

ços. Aílim tem de ordinário nel- tava doze , e quinze Religiofos

;

le feflenta Frades. He a Igreja depois até vinte e dous, porfe
grande , e defafogada , no feitio fazer nelle Gafa de Noviços ,

de trez naves. No corpo fe lhe com Efcola de Latim , aílim pa-

abrem oito Gapellas rafgadas, ra os que vaò do Reyno , e lá

e alterofas em correfpondencia tomaó o habito, como para os

a toda a fabrica. Ha nellas qua- da terra. Ha também Efcola pu-

tro Gonfrarias , mais celebre a blica de ler , e efcrever , e muíi-

do Rofario , adminiftrada com ca. He também Paroquia dos
devoção , e grandeza

;
grande índios

,
que para iíFo a fundarão

os primeiros Padres. A Igreja

pequena , mas com duas Con-
frarias de Jefus , e do.Roíario j

adminiftradas com devoção, def-

peza , e zelo.

Ha mais na mefma Ilha ou-

quia , a que chamaó noíFa Se-

nhora do Rofario de Gurca.

Ha na mefma Ilha algumas

com grande Ermidas , e Gafas de devoção

,

que pertencem aos noífos Con-
Tem também a Gongrega- ventos , como fao a Ermida de

çao na Ilha de Goa mais dous noíFa Senhora de Nazareth , em
Conventos, hum de Santo Tho- que allííle hum Religiofo. Nel^

^ maz; capaciflímo tanto , como la fe faz a fegunda Oitava da
oma%,,

£2çJ|q^ efrefco, por lograr a vi- Pafcoa huma celebridade gran-

íinhança do rio. He Univeríida- de , e do mayor concurfo das

de , c Gafa de eftudos , com hu- Aldeãs , e Cidades. Eílá íituada

ma de Noviços efpaçofa. A Igre- em hum penhafco fronteiro á

ja he de huma nave , fermofa , Barra, e he tradição
,
que fefuh-

e defafogada; dous Coros, e fe- dou com materiaes ,
que foraó

te Gapellas ; nellas algumas Gon- do Reyno ,
pelos primeiros Por-

frarias. Singular a da Senhora tuguezes, que chegarão a Goa.

Part. IV. Nnnn li A

Recoleta.

de Santa.

Barbara»

ornato ; e muita prata ; entre
ella hum Andor de grande pre-
ço , em que entraõ iguaes a ma-
téria , e o feitio. Ha outra Con-
fraria de Jefus ; adminiftraõ-na

os Portuguezes , gente nobre,

e eícolhida. Ha nella grande fa- trás Igrejas Paroquiaes dos lú-

brica , e ornato , riqueza , e dios , de que os Religiofos fao

aceyo. Outra Confraria he de Paroquos , e Vigários , e fazem
S.Pedro Martyr, que pertence Ghriftandade. Huma fe chama
aos Inquiíidores , e Miniílros do de S. Miguel , outra de Santa

Santo Olficio. Outra finalmente Cruz, outra da Magdalena. Ha
do Efpirito Santo, que perten^ nellas Gonfrarias com grandes

ce aos Gortczaons , e Miniílros fabricas. Ha mais outra Paro-

da Republica. Ha também na

Igreja outra Confraria deN. P.

S. Domingos em Suriano
,
que

celebra elte dia

pompa, e culto.
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A grande devoçaS com a Senho- pouca diftancia, fe vê huma Er-

junta a cita antiguidade, mida de grande devoção, e igual
~ ' "

" concurfo em todo o anno. Tem
o titulo de noíTa Senhora das

Mercês. Pertence ao mefmo Con-
vento. Affiíte nella hum-Religi-

oío.

Mais adiante , diftancia de
quatro , ou cinco legoas , em hu-

ma Ilha , e Povoação pequena ,

chamada Caranja , fe acha outra

Cafa, e Vigairaria, pertencen-

te ao mefmo Convento, como
titulo de noíTa Senhora do Ro-
íario , com fua Confraria ,

que

adminiftrao os índios naturaea,

com grande deípeza , e cuida-

do. Affifte aqui hum Religiofo.

Em diftancia de outras qua-

tro , ou cinco legoas de mar,

em outra povoação chamada
Tanna (Ilha de Salfete) eílá

ra
^ ^

fazem a Gafa mais celebre. A
Ermida denolFa Senhora de Val-

le das Marinhas. A Ermida de

S.JoaóBautifta doArecal. Eftas

trez Ermidas com fuás fazen-

das ,
pertencem ao Convento

principal de Saó Domingos de

Goa. A Ermida de N. Senhora

da Efperança , e a Ermida de N.
Senhora da Paz

,
que com luas

fazendas
,
pertencem ao Conven-

to de Santo Thomaz Em todas

eftas Ermidas , e em cada huma
delias , affifte hum Religiolo

,

que adminiftra fuás fazendas , e

trata de feu concerto , e fabri-

cas. Todos eftcs Conventos , Pa-

roquias , Cafas , e Ermidas , íe

achaô dentro da Ilha de Goa

,

que vem a fer trez Conventos,
quatro Paroquias, cinco, ou féis outra Vigairaria com o mefmo
Ermidas ,

que podiaó fazer o titulo do Rofario , ehumaCon-
corpo de huma Provincia. fraria deíle , adminiftrada pelos

índios, com grandes defpezas.

Do que tem a Congregação è^f^%
'»''°

f
f?*?'- Affiftiaâ

/ /-• n J A7 '^^'" "°"^ Rcligiofos, crefceo

s

pela Cojla do Norte

até Diu,

Ahindo de Goa para o Nor-
te, em diftancia de fetenta

los

depois , e augmentoufe em hum
Convento pequeno, que agafa-

Ihará até fete.

Adiante para o Norte , ou-
tras quatro , ou cinco legoas,

legoas de mar, (navegadas de eftá a Cidade de Baçaim. Nel-
ordinario em fete , ou oito dias) la tem a Congregação hum Con-
feacha a Cidade de Chaul , aon- vento fumptuoío, com o titulo

de tem a Congregação hum fum- de S. Gonçalo. Igreja correfpon-
ptuofo Convento, com o titulo dente á Cafa, alegre, e fermo-
de noífa Senhora de Guadalupe; fa , em que há cinco Capellas
eftá bem fituado , tem Cafa de com fuás Confrarias; lingular a
Noviços ; a Igreja he de huma do Roíario , em que os Índios
fó nave , fermofa , e defabafada ; fazem feftas com diípendio , e
tem fete Capellas , nellas algu- eftrondo igual á fua devoção , c
mas Confrarias , fingular a do zelo. O Convento tem tanta
Roíario, que adminiftrao os In- largueza, e capacidade (affimo
dios com grande defpeza , e ze- Clauftro) que poderá alojar gran-
lo. Agafalha efta Cafa de ordi- de Communidade ; mas a que fe

nario trinta, emais Religiofos. acha commummente he de áo*
Fora dos muros da Cidade , a ze Religiofos.

Fó-
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Fora da Cidade , hum quar- Senhora da Vidloria ; fuílenta até

'^'^adl^ia-
^^ ^^ ^^g^^ ,

fe vê a Caía de noí- dez Religiofos com feii Prior.

^çaim.

^'
^^ Senhora dos Remédios , Ima- He Convento capaz , e bem aca-

gem milagrofiílíma ( biifcada naõ bado , tem Igreja grande , e per-

lo dos Chriílãos , mas de Mou- feita , bom Glauftro , e oíEcinas
ros, e Gentios) em que obra ma- iguaes a toda a Cafa. Ha aqui
yores prodigios , e mais conti- algumas Confrarias , a do Ro-
nuados;experiencia,queos traz fario fobre todas. He Cafa de
de toda a índia, com grandes grande devoção , e concurfo,
oíFertas, feitas , e romarias. He pela Quarefma efpecialmente,
Cafa da Ordem , e Vigairaria de frequentada de dia , e de noi-

per 11. Reíidem nella cinco, ou te.

féis Religiofos , fendo capaz de Defronte defta Cidade , atra-

muitos. He também Paroquia veíFando o golfo de Cambaya

,

dos índios naturaes , tem Igre- diílancia de trinta legoas
,
pou-

ja de huma fó nave , mas ayrofa

,

co mais , ou menos , eftá a Ci-
eaceada, com dous Altares Col- dade, e Fortaleza de Diu, taó Convento

lateraes, que acompanhaó a Ga* celebre no Mundo, por theatro ^ ^^*

pella mór, fermofa, e bem or- do esforço Portuguez , e padrão,
nada. Nella fe venera a Senho- de fuás heróicas, e memoráveis
ra em hum throno de prata de façanhas. Nella tem a Congre-
grande cufto , obra

,
que inculca gaçaô o Convento da Madre de

mageílade , e reípeito. Deos , em que affiftem doze Rc-
Adiante

, quali a mefma dif- ligiofos com o feu Prior. Tem
tancia de cinco legoas , fe vê Igreja fermofa , e bem ornada

;

outra Vigairaria da Ordem
, ( na algumas Confrarias , adminiftra-

Povoaçaô de Maim ) com o ti- das pelos índios da terra , íingu-

tulo de Bom Jefus. Aíliftem nel- lar a do Rofario , com grande
la o Vigário , e feu companhei- devoção , apparato , e difpen-

ro. Tem fuás Confrarias, prin- dio. Tem a Gafa bem lançados,

cipal a do Rofario. Pertence e perfeitos Clauftros , e Dormi-
tambem a Ordem huma Ermi- tórios da melhor obra , e archi-

ma , que com o titulo da Madre .
te£lura , que fe acha por eftas

de Deos eftá na mefma Povoa- partes
,
por ferem os officiaes

çaô. defta os de mais fama, que co-

Na de Trapor, que fica na nhece a índia. Pouco aíFaílado

mefma diftancia
,
quatro , ou cin- do Convento , fica o Hofpital

co legoas adiante
,
para o Nor- delRey ; tem hum Religiofo a

te, eftá outra Vigairaria, com adminiftraçaô delle.

o título do Efpirito Santo , em Ha também aqui Religiofo

que affiftem quatro Religiofos. da Ordem , a que chamaô Pay

Tem a Cafa boa Igreja , com de Chrijiaos , como em Chaul j

algumas Confrarias , fingular a Tanna, Baçaim, Trapor, Da-
do Rofario. maô. He o officio , e occupaçaó

Em diftancia de fete , ou oi* defte Padre , naô fó converter

to legoas, mais para o Norte, Infiéis, (bautizando em todos

Convento ^^ ^^^^ ^ Cidade, e Fortaleza os annos muitos) mas também
em Da- de Damaó. Nella tem a Con- ir ás nãos de Meca ( em todas "

maõ. gregaçaõ o Cpnvento de noífa as monçoens ,
que vem ás bar-

ras 9
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,

ras 5 e portos deftas Cidades ) a thoriza. Fora da Cidade
,

paíTa-

a tirar os Chriftãos Abexins, do o rio , eftá huma Ilheta , cha-

chamados do Prefte Joaó ,
que itiada das Oftras

, (
por ter havi-

os Mouros com disfarce, evio- do nella muitas
)

pertence ao

lencia trazem comíigo , obrigan- Convento, como também huma
do-os á fua ley , e abomináveis Ermida de noíTa Senhora das

ritos. Occupaçaõ he efta , aífim Boas Novas , de muita devoção,

como de grande ferviço para e romagem. Aílifte nella hum
Deos , de muita edificação para Religiofo.

aquelles Povos. Fora da Cidade Pela parte do Sul, mais adi-

hum quarto de legoa , fe vê a ante noventa , ou cem legoas

,

Ermida de noíTa Senhora de Pe
nha de França , Cafa de muita

ta devoção , e romagem ; e da

eftá a famofa , e celebrada Ilha

de Ceilão, taôfinalada, e reco-

nhecida em todo o Mundo , co-

hi a duas legoas outra Ermida mo thefouro da natureza , e pe-

com o titulo de noíTa Senhora la fina canela , que em fi tem.

da Saúde , Imagem milagrofa, Nella eftá a Cidade de Colum- Convento

muy bufcada, eaífiftida. Em ca- bo, em que a Congregação te-
j^Colunu

da huma deftas Ermidas aíEfte ve huma Cafa, e Vigairaria de

hum Religiofo da Congrega- grande nome , com o da Senho-

çaô. ra do Rofario , íuítentava até

quinze Religiolòs. Havia nella

7^ * ^.. i-^mM> nCnn varias Confrarias, fingularadoDo que tem, ou teve aL^on- d r - r \4 i t j-

^^ -.« e^y/ ^*/,' À Rolario , lervida pelos Índios ,

com devoção, e difpendio. Em
pouca diftancia da Cidade eftá

huma Ermida de S. Sebaftiaó,

SAhindo de Cioa para o Sul de devoção , e concurfo. Aíliftia

cem legoas , eftá a Cidade nella hum Religiofo. Entrando

gregaçao no Sul até á

China,

Ahindo de Goa para o Sul

cem legoas , eftá a Cidade

Convento de Cóchim , a mais nobre, epo- pelo Çcrtaô defta Ilha algumas
deCócUm. pulofa, que ha na índia, depois legoas , fe hiaó contando doze

de Goa. Nella teve a Congre- Igrejas Paroquiaes , Chriftanda-

gaçaó Cafa celebre, efumptuo-, de celebre, e nomeada de Cei-

la , em que afliftiaô trinta , e laó, dos Religiofos de S. Do-
quarenta Religiofos. Tinha a mingos, que nella afljftiaó, dou-
Igreja de trez naves, efpaçofa

, trinando os novamente conver-

e bem acabada, com fuás Con- tidos, e convertendo muitos com
frarias, fingular a do Rofario, trabalho, defvelo, pouco com-
e de Jefus. Era Cafa muy fre- modo, e muito rifco.

quentada, e nella o culto Civi- Dezoito legoas de Columbo
no com fingular decência. Ceie- eftá a Fortaleza deGalle, e nel-

bre na Igreja a Capella de Sao la havia huma Vigairaria com o
Domingos em Suriano, aífim por titulo da Senhora do Rofario,
fer a primeira

,
que fe lhe la- em que a Congregação tinha

vrou na índia, como por fer a hum Vigário, e feu companhei-
Imagem muy milagrofa , e aflim ro. Trinta legoas de Columbo
muy fervida , e bufcada. Havia eftá a Fortaleza de Manar; ( con-

nefte Convento Cafa de Novi- tigua állha deCeilaõ) nella ti-

cos , edifício, que a orna , e au- nha a Congregação outra Vigai-

ra-
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raría , e Cafa com o mefmo ti- raria , titulo do Rofario., Igre-

tiilo do Rofario
, que como a ja pequena , mas bem acabada,

outra , tinha também feu Viga- Entre outras a Confraria da Se-

rio, e companheiro. Neíta Cafa nhora, bem adminiftrada , e fer-

havia huma Imagem de S. Gon- vida pelos índios da terra. Suf-

çalo de muitos milagres , e tan- tentava a Cafa dous Religiofos,

tos, como efpantofos, pelo que Vigário , e feu companheiro,

era bufcada de muita devoção

,

De Goa para o Sul , feifcentas

e romagem. Tinha mais a Con^ legoas , eftá a Cidade de Mala- Cafa em

gregaçaò nefta Ilha a Igreja Pa- ca, em que a Congregação te- ^^^^<^^*

roquial de S. João
,
que admi- ve Cafa de nome , boa Igreja

,

niftrava, e em que aíSftia hum nella a Imagem dehumaSenho-
Religiofo. ra milagrofa. Suftentava cinco

i

De Manar doze legoas, na Religiofos; perdeofe na entrar

mefma Ilha de Ceilão , eftá o da dos Hollandezes , flagello,

Reyno dejafanapataô; aqui ti^ que o braço de Deos eHendeô
nha a Congregação Cafa, e Vi- fobre aquellas terras^ e de que
galraria, com o titulo do Rofa- efperamos por fua mifericordia

rio , Igreja fermofa , e bem or- véllas refgatadas.

nada , com Confraria da mefma De Malaca para o Sul tr^ ot«^\jittj'5

Senhora, adminiftrada pelos Inr zentas legoas , eftaó as Ilhas dç ^WyO^-^

dios, com devoção, e defpeza. Solor, que faó muitas, e dila-
•'' -'>^^

Suftentava a Cafa dous Religio- tadas. Nellas fe eftendem as

fos , Vigário , e feu companhei- Chriftandades
, que cftao a car-

ro. Huma legoa fora do povoa- go dos Rejigiofos da Gongre- Vtgaira*

do eftava a Igreja Paroquial do§ gaçaô , íem haver em toda a- ria de

Paravelins, em que reíidia hum quella vaftidaõ de terras Sa- ^f^!}^^"

Religioío, convertendo , bauti- cerdote algum
, que nao feja ^fadeto-

zando , e adminiftrando os Sa- Religiofo Dominico. Na Ilha das as

cramentos aos naturaes da ter- de Solor eílá a Povoação de La- Chrijian-

ra. rantuca-, em que ha -a Cafa, e
^^^ilJ^-

Cafa em ^^ Jafanapatao outras doze Vigairaria ;de noífa Senhora da n^as,

^egapa- legoas , eftá o povo de Negapa- Piedade , que he Cabeça de to-

tad. tao, em que fe via huma Cafa, das as Chriftandades daquellas

e Vigairaria , com o titulo do Ilhas. Tem Igreja efpaçofa , e

Rofario, boa Igreja, CorojClauf- bem acabada ; nella algumas

tro, e Dormitórios. Havia fuás Confrarias , íingular a do Ro-
Confrarias, (adminiftradas com fario. Suftenta a Cafa quatro

grandes defpezas ) a do Rofa- Religiofos com feu Vigário
,

rio fmgular entre todas. Era a que tem jurifdicçaô fobre as

Cafa capaz de fer Convento, Igrejas
,
que eftaô pela terra

porque íuftentava doze Religio- dentro, que íeraõ dezoito; em
los. cada huma aiíífte feu Religiofo.

Adiante noventa legoas
,
He incançavel nefta Ilha o ex-

pouco mais , ou menos , eftá a ercicio delles na conversáõ das

Cidade de Meliapor , em que almas , na deftruiçaõ dos abii-

prégou , e padeceo martyrio o fos , na adminiftraiçaõ .dos Sa-

Apoftolo S. Thomc. Tinha aqui cramentos, com tanto fervor
,

a Congregação Cafa, e Vigai- tanto zelo, e tanto valor Apof-
to-
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tolico , como moftrou. em mui- altura de cincoenta grãos do
tos o martyrio. Mais moderna Sul, terras deCafraria, em que
íe abrio , e começou a florecer a Congregarão temhuma Vigai-

a Chriílandade em Timor , Ilha raria , e Cafa das principaes
,

dilatada, em que fe contaó chamada S. Domingos. Refidem
trez Reynos ; reduzirão nella nella de ordinário quatro, cin-

os Religiofos os Príncipes , e co , féis Religiofos , e talvez

Cabeças; feguiofe grande fru- mayor numero, por íer a porta

to para Deos, grande augmen- por onde os Religiofos entraõ,

to para a Fé , e grande repu- e fahem para as Chriftandades

taçaó para os Cultores Euan- dos rios de Sena , e Reynos de

gelicos. Ha também Chriftan- Monopotapa.
dade no Reyno de Siaõ, traba- Adiante feíTenta legoas, via-

Ihaó nella dous Religiofos. Ou- gem de oito , e dez dias , fe en-

tra em Japara , na Jaoa mayor , tra nos rios. A' entrada delles

Reyno de Matarão, cultura, e tem a Congregação a Cafa , e

trabalho de outros dous Reli- Vigairaria de Sena , com o ti- Caja em

tulo de S. Domingos ; aífiftem
'^^'^^•

nella < trez , e quatro Religio-

fos , e talvez mayor numero;

tem capacidade para fer Con-

giofos.

De Malaca quinhentas . le-

goas , eftá a Cidade da China

,

nella tem a Congregação Cafa
fumptuofa, perfeita, e acabada, vento. Meya legoa diftante dei

o titulo da Senhora doRofario; ta Cafa , íe vê a Igreja Paro-

Igreja de trez naves , te6lo , e quial de noíFa Senhora dos Re-
columnas douradas ; Clauftros ,

médios ; aíEíle nella hum Reli-

e Dormitórios, grandes, e def- giofo.

afogados. Ha aqui algumas Con- Pelos rios dentro efta' a Ca-
frarias, adminiftradas com gran- fa , e Vigairaria de Tete, com
de devoção, edefpezas. No íer- o titulo de Santiago , rica , e
viço da Igreja muita prata , e abundante entre todas as dos
entre boas peíTas delia a mais rios. Aíííítem nella dous Reli-

celebre huma alampada de íin- giofos. Mais pelas terras den-

gular feitio , e tao eítranha gran- tro , no Reyno de Manica , tem
deza, que fe naõ pode pôr, nem a Congregação muitas Cafas, e
tirar da Capella , fe nao defman- Paroquias , Chimpambura , Ma-
chando-fe em peíTas miúdas : fuf- tuca , Vumba , Dambarare , Ma-
tenta efta Cafa até vinte Reli-

giofos.

tafune , Chipriviri , Loanze, Ma-
capá , Qiiitambruize , Ongue , e
outras muitas, e em cada huma
feu Religiofo cathequizando ,

eníinando, inftruindo, e bauti-

zando aquelles bárbaros Cafres.

Na Corte do mefmo Empera-
dor

, ( chamada Zimbaoe) a que

SAhindo da Cofta da índia , os Religiofos bautizaraô , redu-

atraveífando para a Cofta de zido á luz da Fé , tem a Con-
Africa , em diílancia de nove- gregaçaó Igreja , em que reíl-

centas legoas , navegadas em dem Religiofos
, que o mefmo

hum mez , eftá Moçambique em Emperador tem por Capellaens

,

e Con-

Do que tem a Congregação

para o Sul em a Cojla

de Africa,
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cConfeíTores, pedidos cominf- ferriços. E íiqtie advet^tido

, que
rancia , e tratados com eftima- nas Chrjftandades dos rios , fe

çaõ»
^

entrarão Religiafos eftranhos,
Na Corte delRey Quiteve foy urbaiiidade dos noíTos , mas

fe vc novamente fundada huma fem licença dos Prelados.
Fregueíia com feu Religiofo por
Pároco, que promette naquel- CAPITULO 11.
las Chriftandades grande fruto.

Fundoufe outra na Gorte dei- Noíkia das llhns de Súlor , efpe-
Rey Banoe

, que fe malogrou dal âiLaranttita^ Tmor , e

pela pertinácia do bárbaro du- outras adjacentes.
ro , e cego como Mouro. Pela
mefma Cofta

, perto do Gabo çi Uppôfta a inteira noticiaf i
das Gorrentes , eftá a Fortaleza ^ que dê toda a Goflgregaçaõ,
de Sofala , em que a Congrega- e fucceíTos dellâ , eícrevco na
çaó tem Gafa com hum Religio- terceira Parte da Ghrònica o
lo, que aíEfte, e fe occupa em Padre Fr. Luiz dé Sdufa, e ef-

cathequizar , inftruir , e bautizar. pecialm^íite das Ilhas de Solor j

Abaixo de Moçambique ficaô as e primeií-a Chriílandadè delias^
Ilhas de Quirimba , e Amiza

j reftaô-noS os progreífos das mef-
aqui fe vem duas Igrejas , a que mas Chfiftandades

,
por fer o

aMc hum Rehgiofo, e muitas digno de memoria, obrado na-
vczes dous , com grande fruto

,

quellas patt^s eftes annds ulti-

e efpiritual intereífe daquella itios petos Religiotos de S. Do-
Chriítandade. mingOS. Mas como os fucceffoâ

Vifto o que pertence áCon- dasllha^sdéLarantuca, e Timor
gregaçaô da índia , bem íc àti-' nos ha^ dé dar matéria , d^re-

xa ver, que em numero de Ca- mos delíaís noticia; edêoutrasy
fas naó he inferior á Província algu^ira

,
^t faíta. Muitas fa5

de Portugal, e muito digna dè as Ilhas át Síylor, que fe com-
que os Reys , e Senhores noíTos ptehendieiirt d»ebaíxo defte no-

(que ogovernaó) favoreçaõ, e tóe, porque correm defde o ef-

tomentcm o exercicio de fuás- treito de Bale até ás ultimas y
miíFoens , nao já para premio qíte confinai cotti o mar

, que
do que trabalharão , mas para- vay dar na Ilha dè S. Lourenço ;

incentivo do que continuaõ. Mui- por onde íe^ vê y que faô eftas as

tas Cafas das que temos apon- ultimas do Mundo
;
porém nao

tado , fe fufpenderaõ , e extin- tocaremos aqui mais
, que nas

guiraô com a entrada do Hollan- em que ha Ghriftandadie , ou
dez naquelles Eftados , que ini^ commercio , ôu éfpérança delle.

migo mais pertinaz da Igreja^ A primeira, que he hojeCabe-
começou a perfeguir os progrôl^ ça de toda' a' Chriftandad^ def-

fos,.e augmentos delia;, mas níi6 tas Ilhas, fe chama Laratituca;- Larantw

bafta ifto
, par^ que os nofl^s^ eftá em fete grãos da banda do **•

Religiofos perca6 a gloria de Sul , lattçada de Norte a Sul,

ter reduzido aa feu grémio a- por comprimento de feflenta le-

quelles bárbaros , nem a efpõ- goas de ponta a» ponta , tendo
rança de continuarem ainda a- de largura dezafete, até vinte e
Deos , e ao Reyno os mefmos' duas^ , ou m&is. Na ponta, que

Part. IV.
'

Oooo co-
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,

começa da banda do Norte ,
ros annos , em que eftava no

(que o fica também fendo do berço efta Chriftandade, que el-

Macafía ) he que ha Chriftanda- le admittio , e fomentou nas fuás

, até o meyo da Ilha
,
porde

,

diftancia de trinta legoas. Da
outra banda confina com huma
Ilha, chamada aBima, em que

naô ha Chriftandade
,
por ler to

terras , obedecendo aos Religi-

ofos em tudo tocante ao efpiri-

to , e talvez confultando-os pa-

ra feu governo.

As coiifas
,
que ha nefta Ilha

da povoação de Mouros, fican- por via decommercio, he mui-

dolhe no meyo hum Guno
,
que ta canela , taõ fina , e taó forte

vai o mefmo que Monte altOy a como a de Geilaó. Ha muitos

que chamaòGunuoapis, queef- efcravos de varias fortes de ca-

ta vertendo fempre grande co- tiveiros , e alguma cera , em que

pia de enxofre , e com mayor tudo ha ganho , levando-o fora

abundância , e miftura de fogo

,

da Ilha , como íazem os Macaf-

o exhala no cume. fás, que faÓ os de mais trato;

He efta Ilha de Larantuca e fem duvida ,
que fora groífo o

muy povoada
,

por limpeza , e

pureza de ares, e fertilidade de
terra. Nella fabricaõ ascafasde

palha. Começando pela parte do
MacaíTá , em que eftá a Chrif-

tandade até o meyo da Ilha,

da Ilha , a naô fer a gente pa-

ra pouco , frouxa , e perguiço-

fa.

He toda efta Gentilidade ,

pela mayor parte homens de
guerra

,
particularmente para fe

onde chamaô o Ende y faÕ Gen- defenderem, porque os mais ef-

tios, (excepto alguns Chriftãos , taô providos de armas, como
como em feu lugar diremos) faô azagayas , efpadas curtas,

porém do Ende por diante eftaÔ rodelas , arcos , e flexas. Naô co-

onze , ou doze Povoaçoens de nhecem , nem tem ufo de eípin-

arrenegados ; a feu tempo dire- gardas , antes tem grande me-
mos o motivo, que os reduzio do delias. Naô ha Rey algum
a efte eftado. Acharfehaõ neftas nefta Ilha , a quem propriamen-
Povoaçoens féis para fete mil te fe dê obediência

;
porque o

almas, e entre todos dous mil Emperador
,

que diíFemos, (e
para dous mil e quinhentos ho- aífim os mais) tem o nome, e
inens de guerra

,
grandes inimi- refpeito , naÔ o dominio ; mas

gos do nome de Chrifto , como ha em cada Povoação hum maio-

por miferia fua o coftumaô os ral , a que chamaô Atacabel , ou
que primeiro o tiveraô. Deftas Ataluque , a quem fefogeitaôa

Povoaçoens , até o fim da Ilha
,

governo , e caftigo , e o feguem
naô fe acha mais queGentilida- como a feu Capitão, fe fe põem
de pura , mas com grande com- cm campo. Naô tem , nem re-

mercio com os Chriftãos , e qua- conhecem Deos , a que dem cul-

íi nenhum com os Mouros , con- to , com que naô tem ídolos, nem
vidados de noíTa fidelidade , co- Pagodes ; ufaô fó de humas fu-

mo doconfelho de hum Empe- perftiçôes Gentilicas, matando,
rador feu, reduzido pelos nof- e abrindo as cabras, e contem-
fos Religiofos á Fé , e Bautif- plandolhe as entranhas , eftilo

mo ( em que tomou o nome de antigo dos Romanos , e de mui-
D. Conftantino ) em os primei- tas naçoens barbaras.

Ha-
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Haverá neftailha deLaran- e grofla, que feja a taboa, nao

tuca ( entre a Povoação princi- fe fervem delia mais que fendi-

pal
5
que tem efte nome , e ou- da. Em lugar de pregos , ufao

tra, que eftá pela Ilha adiante de tornos de pao
;

para velas,

quinze legoas, a que charnsLÓSí- de efteiras de junco, da mefma
^ua y outra, que le chama P^- Ilha, (como he commum em
gua , e o Endey que eftá outras todo aquelle Sul) mas taóbem
quinze adiante , todas de Chrif- tecidas , e taô duráveis

,
que fó

tãos) numero de mil efpingar- fe lhe aventajaô as de lona
,
por-

das , e melhoria delias , fora ou- que fe confervaó com a agua
íros muitos Chriftãos , e Gentios falgada. O que íó falta nefta

amigos , com as fuás armas
,
que Ilha he trigo , e vinho de Por-

acima diíFémos. O mantimento tugal, fendo o que fefaz na ter-

mais ordinário deftallha, (ede ra pelos Chriftãos , de Palmei-

que dá grande copia ) he arroz, ras barbaras o melhor
,
que ha

Pela terra dentro fe compra por aqucllas partes,

mais barato. Dá também a Ilha Cinco legoas defta Povoa-
muitos inhames, feijoens, eba- çaô , correndo pela Cofta, eftá

tatás, grande copia de canas de hum Guno
,

que vai o mefmo,
aíTucar, e affim aífucar, milho, que monte , como diffémos já.

aílim o miúdo de Moçambique
, Chamafe efte Levotobe , e affim

como o que chamaõ Zaburro, elle , como outro
, que difta vin-

tudo muito , e barato , com que te legoas ( correndo pela mefma
fica fendo o commum fuften- Cofta ) vertem , e lançaô de íi

to. quantidade de enxofre , rompen-
do muitas vezes em lavaredas

no cume. Ha nefta Ilha muita

Ha muitas carnes j as do ma-

to ,
porcos , veados , e bufaros

,

todos de grande corpulência , e

excellente gofto , e que íè ca-

terra , de que fe faz íalitre , co-

zida , apurada
,
porque chea de

çaó com pouco trabalho. As car- ourina de Morcegos ( tantos ha
nes domefticas faó gallinhas , nella ) lança de íi efte material

em grande copia, cabras com a

mefma , e porcos , de que ha

muita criação. Nada difto fe ref-

gata com moeda de prata , ou

dos melhores , que ha no Ori-

ente. Affim tem em abundância

os materiaes da pólvora , deí-

cubertos pelos noífos Religio-

ouro, mas com pedaços de fer- fos, no meyo da falta, que na-

to, e ainda cabeças de pregos, quellas partes fe padecia delia;

ou alguns pannos. De peixe naõ e feita , fahio da mais fina.

ufaó muito , mais que em al-

gumas povoaçoens vifinhas ás

prayas ; e ainda ahi pouco
,
por

fe naó darem muito a pefcas.

Ha nefta Ilha muita madei-
ra, ainda que nenhuma de Te-
qua, nem Angelim, mas í»ffi-

Paflando a Ilha de Crama , Çrma.
que eftá mais próxima á deLa-
rantuca , diftando delia humale-
goa de boqueirão de mar , ao

mais largo
,

porque em outras

partes he mais eftreito , naó ten-

do mais diftancia
,
que hum ti-

ciente para fabricarem fuás em- ro de efpingarda ; em compri-

barcaçoens
, que talvez faô de mento , e largura he efta Ilha

muito porte. Ignoraó o bcnefi- quafi o mefmo j ede dezoito até

cio da ferra; affim por grande, vinte legoas , com que fica em
Part. IV. ' Oooo ii fór-



66o Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos 5

forma pouco mais que redonda, fos, alguns moços para o fervi-

He toda de Gentilidade, e taÒ ço , e alguns Ghriftãos para a

habitada, que tem iete, ou oito defenfa ; mas tornando para

Povoaçoens ao longo do mar (de Goa , e nao tendo com que aco-

huma banda, e outra) de arre- dir á Fortaleza, fe paíTou a ar-

negados, que foraó GliriMos, telharia para Larantuca , deíam-

e íaó hoje Mouros; íaôifeusno^ parando-a os que cftavaõ nella ,

•mes próprios , Solares \,Terroens^ expoftos á furia , e rapina do

Lamalas j Lameiloens j Q Adõnaras'y Hollandez ,
quando naô ás in-

dom eftes todos temos guerra, vafoens dos Mouros Lamanqttei-

é de ordinário lhe daó foccorro fas^ que vivendo na viíinhança,

os Gentios^ da terra, náõ todos

9

a podiãõ achar com pouca refif-

que alguns temos confederados, téncia.

Chamaófe por aquellas Ilhas aos He efta Ilha de^y^^r, (íen- Ilha ds

Gentios, que faô pela parte dos do â que dá o nome a todas) a ^^^^'^^

Chrillãos , Demonaras ^ e os qué mais mendiga delias, por fer a

pela dos Mouros , Pagenaras. mais efteril , e íeca com a falta

Com elta Ilha temos commer- de agua ; havendo efta nas ou-

cio , em razaõ do mantimento, trás em muitas ribeiras, que as

porque ha nella todos os gene- regaô, e ^s fazem fru ti feras. Ai-

ros
,
que diíFemos de Larantu- giim tempo foy habitada de

ca , e em muito mayor copia, Chriílãos , em quanto teve pre-

por fer a Ilha a mais fértil , e íidio a noíFa Fortaleza , fervin-

frefca, que ha por todo aquelle do de bom furgidouro ás embar-

circuito. caçoens. Ainda depois a mal-

Allha deSoIor , aonde efte- quiítou mais a vinda dos Mou-
ve a noíTa Fortaleza, diíta da de ros arrenegados , que paífara6

Larantuca duas legoas, ficando- pela deTernate, e Amboino,
lhe no meyo a Ilha de Grama, fazendo cruel guerra aos Chrif-

Terá quatorze , ou quinze de ta.os
,

que a deixarão logo. O
circuito ,

porque he em figura que nefta Ilha ha fó de provei-

redonda. Povoao-na toda Gen- to , he muita terra de falitre , '

tilidade, e Mouros, e alguma de que fe faz a pólvora. Na6
Chriftandade , adonde chamao falta também carne de mato, de
PataÕy Pamancayo , Gravatos y e porcos, e veados,

outros Gentios adjacentes da Diftante de Solor legoa e

nofla jurifdicçaô. No meyo da meya , no mais eftreito de bo-

llha eftá a Fortaleza , que o zelo queiraó de mar, eílá a Ilha Le- Ilha ãe

do noíTo Bifpo de Cochim D. i)oltha\ he grande, e pouco me- I^^vohba.

Fr. Miguel Rangel , indo por nos que Larantuca , e toda ha-

CommiíTario , e Vifitador da- bitada de Gentios , chamados
quellasChriftandades, em 1629. (como atraz diífémos) Demona-

fez reformar com efmolas , que ras ^ e Paginaras , tendo huma
a fua diligencia, einduftria ajun- fó Povoação de Mouros , mas
tou na China , na Cidade de populofa , chamada Lavoba^a,

Macao. Deu-lhe a artelliaria o Tem commercio com noíco , e

Governador Nuno Alvares Bo- o principal, que íe refgata def-

telho ; adquirio elle os mais ta Ilha , he quantidade de azei-

apreftos, pçz os dous Rcligio- te de íifa, taõ barato, que por

hum
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hum machado de ferro , ou qua- vezes vaó os noflos de Laran-
tro pregos velhos, fe dá huma tuca ao refgate de efcravos , tar-

jarra de dous , e trez almudes. taruga ^ e cera. He toda povoa-
He a caufa, porque de ordina- da de Gentios, e tao tenazes,

rio fe occupaõ os moradores da que de nenhum fe fabe
, que

terranapelcariadeBaleatoscom paíTafle á feita dos Mouros. He
arpeos, fem repararem no am- gente felvatica, e bruta, epe-
bar ,; que podem dar eftas Ba- la terra dentro comem huns
leas, de que faó bem povoados aos outros, e principalmente aos

aquelles mares ; mas he gente

bucal , e bruta , fem coníidera-

ça5 , ou agencia. Tem também
o'mefmo

, que as mais Ilhas , de
cera, efcravagem, e tartaruga,

e todo p mantimento
,
grande

copia de carnes do mato , tudo

m& Só para fartura da terra
,

mas ainda para vender para fo-

ra.

Adiante defta Ilha Levole-
ba , em pouca diftancia , eftaô as

trez lihas Levotolo
^
QtieidaÕ , e

mais velhos. Tem medo á nave-

gação , como de fahirem da pró-

pria terra , como fe antes lhe

fora prizaõ
,
que Pátria. A eíla

Ilha íe f^guem outras , e vao

correndo em huma grande cor-

da , até quaíi ás Malucas, com ^

quem naô temos commercio al-

gum.
Adiante defta^ Ilha de Ma-

luá , em diftancia de fete legoas

de mar, eftá a Ilha de Timor ^ a Illmãá

mayor de todas as que chamao TíWí^r»

Galiao , contíguas humas com as de Solor , aíEm he a nobreza das
outras com pequenos boquei- mais , com grande navegação,
roes ,

que as repartem. Sa6 po- e commercio
,
por refpeito do

voadas de Gentios, e Mouros, excellente pao de fandola, que
fem Chriftandade alguma , mas ella fó tem. Fica em nove grãos
temos com elles commercio , in- da banda do Sul , lançada de
do , e vindo á noíTa Povoação de Norte a Sul , com cento e vin-

Larantuca , com tartaruga , ef- te legoas de comprimento , e

cravagem, e cera, muito enxó- trinta de largura. Foy fempre

fre
,
que alli tem (melhor , e de Gentios ; de alguns annos

mais barato) em razaó de hum para cá lhe entrarão Mouros,
huno , a que chamao Levotolo

,
por via de MacaíFá , de que ef-

que dá grande copia delle , o
mais puro , e mais amarello.

Tem em li eftas Ilhas baftante

mantimento para os natures , de

que ordinariamente vendem aos

noíTos Chriftãos de Larantuca o
arroz , fuftentandofe elles fó com

tao duas Povoaçoens em duas

paragens, a que chamao Mana-
tuto , e Aàê

, que faô também
portos de commercio com ella,

ainda que de pouca importân-

cia. Do pao de fandalo
,
que nel-

la ha , fe tiraráõ todos os annos ,

o milíio, feijoens , e outros le- de mil quinhentos
,
para dous

gumes. mil barres ; e ha muitos annos ; e

Adiante deftas trez Ilhas, ainda fe naó fentio falta; cada

diftancia de quatro legoas , eftá bar tem , ou paífa de quatro quin-

a Ilha de Maluá ^ mayor, que a taes. He notável fegredo o da J<Jafcmê'

de Larantuca , de que fe fabe fementeira,enafcimento do ían- todofan*

pouco
, por naõ termos muito dalo. Comem os paíFaros nefta **

-

commercio , fendo que algumas Ilha huma fruta
,

que, ha nella

pou-
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,

pouco menos ,
que a baga do como único berço de material

louro, e do mefmo feitio ; tem taô preciofo. Mas deixando o
«fta hum caroço dentro ,

que muito , que ainda fe podia di-

lançaó os paíTaros por excremen- zer delle , vamos feguindo a

to, efem mais cultura, que ca- brevidade. Temeftalliia deTi-
hir na terra, rebenta delle a ar- mor , depois de muita cera , e

vore ; e por mais que efta po- efcravos
, ( dcfcuberto ha pou-

nha muito em nafcer , e em avul- cos annos ) grande quantidade

tar , como he taó continua a de cobre ; lendo taõ copiofas as

fementeira , nunca fe íente fal- minas delle
,
que rebentão por

ta. cima da terra em grandes pe-

He o fandalo huma das me- daços ; ejá taó puro, que fe en-

Ihores drogas daquelle Oriente

,

tende
,
que tem alguma parte

como fazenda fem rifco de cor- de ouro , o que também fe vê

rupçaó , e até na agua falgada em ler mais pezado
,
que qual-

recebe melhoria. Aílim he tao quer outro,

eílimado de toda a Gentilidade, Ha também neíla Ilha ouro

,

que em todas fuás precioíidades achando-fe muitas laicas nas ri-

ufaõ delle. Para a China he tao beiras
, que vem defcendo das

grande a faca , que ficando an- ferras ; e taõ fino , e fobido em
nos atraz a Cidade de Macao quilates, como o da China. Nao
com a perda do commercio de falta também nefta Ilha grande

Japão, e reduzida a grande ne- quantidade de terra, de que fc

ceflidade por falta de prata, pa- faz falitre, e em mayor copia,

ra reígatar o mantimento ,( que que em nenhuma das outras; e

fem ella o naõ dá a China ) ain- juntamente o pao de que fe faz

da aflim foraô a bufcar o fanda- o carvão para a pólvora. Ha fi-

lo, feitas encarecidas lupplicas nalmente grande copia de car-

ão Capitão General , e ao Padre nes , aífim de bufaros , como de
Fr. António deS.Jacintho, Vi- carneiros, cabras, e porcos, to-

gario mayor daquellas Chriftan- dos corpulentos
, gordos , e de

dades
,

para confcguirem dous excellente fabor; fó fe naõ achaõ,

navios com aquella carga
, que nem daõ nefta Ilha veados

,
por-

foy o único remédio do feu aper- que parece por experiência
, que

to. o cheiro do fandalo os mata.

Aílim he efte pao a droga Ufa-fe nefta Ilha de duas lin-

mais requeftada de todo o Ori- guas diftintas huma da outra.

ente, e taó fufpirada da ambi- Chamaó-fe ellas Faiquenos , e

çaó de Hollanda
,
que por mui- Bellos.

tas vezes importunou o Rey do Diftancia de Timor , hum
JMacairá ,

para que fó com ella tiro de bombarda para a parte

fizeíFe o contrato de todo o fan- do Norte , eftá a Ilha de Simão, Hha de
dalo, que viefle ao feu Reyno, em hum boqueirão do mar. He Simão.

excluindo os noífos
,
que em nãos em forma redonda , com quin-

de Inglaterra , e Dinamarca

,

ze até dezaíeis legoas de cir-

bufcavaóaquelle porto, paraef- cuito. Naõ he habitada degen-
fa commerciaria. Com que fica te própria , mas dos que vaõ
a Ilha de Timor entre todas cultivalla, fazendo fuás hortas

,

com a gloria de mais bufcada, e fementeiras, como faõ os que
ha-
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habitao na Cabeça da Ilha de
Timor , aonde chamaó Capão

^

por fer terra muito pedragofa

,

e naó fe dar nenhum mantimen-
to nella. Affim ficaó nefta Ilha

os Timores , e os Savos , e ou-

tros 5 em o tempo das fementei-

ras, em palhoças, e depois fe

vaó para fuás Ilhas , deixando
alguns efcravos para a cultura

,

e beneficio daquelles campos.

Acha-fe nefta Ilha muita cera,

e alguma tartaruga.

oete legoas de Timor , em
huma travefla do mar , fica a

Ilha do Savo , com mais de vin-

te legoas de comprimento , e

doze , até quatorze de largo;

he a de melhores ares , e mais
fádia, que nenhuma das que ha
naquelle Archipelago. Os natu-

raes faô brancos, e melhor pa-

recidos
,
que os das outras , em

que a gente he preta , e de ca-

bello crefpo , e fó os defta o
tem foi to. Todos faõ Gentios

,
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gem , e muita tartaruga. Tra-
ta6-fe os naturaes com grande-

za, fervindofe com ouro , de for-

te, que íe acharáó nos princi-

pais efteiras , e outras couías

doraefticas , defte metal batido

ao martelo ; chapeos de foi do
mefmo. Naò o dá a terra , mas
a de humas Ilhas pequenas ,

que
nao diftaô muito , chamadas das

Palmeiras , habitadas de gente
anan. A eftas, era entre os na-

turaes do Savo grande antiga

tradição
,
que indo alguns del-

les a commerccar , trouxerao

fuás pequenas embarcaçoens car-

regadas de ouro , intereífe de
que fe abftiverao ,

porque todos

os que voltarão , vieraô incha-

dos , e disformes , achaque de

que morreo a mayor parte del-

les ; ameaço com que a nature-
za fe quiz defender da cobiça
humana. Mas grande confufaó

!

que conhecendo-o os Gentios ,

e bárbaros, o defconheçaõ tan-

com grande commercio com os to os Chriftáos , e politicos ! Eí-

Chriftãos de Larantuca. Já ho- tas fao as principais Ilhas de So-

líhaào

Savo grã-
de.

jc tem também alguma Chrif-

tandade. O que ha nella de
commercio , e veniaga , he ef-

cravagem , muita tartaruga , e

alguma cera. Tem muitos man-
timentos , abundância

,
que paf-

fa aos de fora , fendo para os

naturaes fobrada. Navegaô em
barcos pequenos, para Timor,
e Larantuca.

Diftante defta Ilha do Savo
vinte e cinco legoas , fica a Ilha

do Savo grande , nome ,
que lhe

naô deu a grandeza , mas a

diftancia. He toda de Gentilida-

de
, gente de todo bucal , e in-

culta
, que nem tem commercio

,

porque a terra lhes dá tudo o
que lhes he neceífario. Sa6 bran-

cos , e mais que os da Ilha do
Savo. Ha nella muita efcrava-

lor, de que havia menos noti-

cia , ou menos individuada
,
por-

que em commum a dá de todas

o Padre Fr. Luiz de Soufa. Sup-

pofta cfta clareza , e conheci-

mento deftas Ilhas , paífemos a
continuar os fucceflbs das Chrií-

tandades delias.

CAPITULO m.

Primeira converfaÕ na Ilha de TV-

mor. Bautiza-fe o Emperador

da Ilha do Ende grande

em Larantuca.

ÇUppofta a entrada dos Re-
ligiofos de S. Domingos nas

Ilhas deSolor; os levantamen-

tos dos Gentios , perfeguiçoens,

c martyrio dos Rcligioíos
,
que
até
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até o anno de 1630. efereveoo de Solor, plantadas pelos Reli-

Padrc Fr. Luiz de Soufa , dev€' giofos de S. Domingos , e rega-

mos feguir o continuar a noti^ das cora o fan<gue de muitos,

t:ia da Ilha de Timor , jaíTump' que fazendo ordcer a fementei-

<t«
,
que de Jiovo nos oiièrece a ra de Chrifto , extinguio mui-

Oong-regaçaõ em gxandes pro'

greílbs na cultura Buajigeliea.

Mas para mayor clareza toma^

Tcmps ,mais atraz a relação
,
pof

tas vezes nella ateado o fogo do

Inferno. Eítcs progreíTos íerao

o noflb aiíTumpto.

Achava-íe Vigário Geral da

iia6 faltarmos a alguma cifcuinf- Congregação da Índia o Venera-

tancia
,
que já na Chroflica fica yel P. Fr. Miguel Rangel

,
que a

tocada , mas nao efcrita.

Achava-fe a índia Oriental

no mais calamitoíb eftado ,
que

çodiaó ver , e chorar íeus olhos.

3No temporal dominada da co-

iaica dos próprios , e dos eftra-

tikos ; no efpiritual emmudeci-
é^s as vozes da verdade , efcon-

dida a luz da Fé, por naõ ver

triunfar as íombras da ceguei-

íÂ , rebelde , obftinada , e tyran-

aa. As Chriftandades da Abbaf-

íia , e do Japaô fechadas de to-

(3o para os Cultores do Euan-

Pelto. Ormuz occupado pelo

erla ; Mafcafe com as mais For-

talezas da Cofta da Arábia , de-

baixo do violento domínio do -^_-_ ^._ _„ ^
Arábio; as Igrejas do Canará, Domingos, para defenfa, eam-
e do Cabo do Cumerim , emba- paro dos que de novo fc hiao

jíiçadas , e inacceffiveis com a aliftando na milicia de Chrifto)

tomada de Cochim pelo Hol- e pedindo ajuda a Nuno Alva-

landez
,

que também occupou rçs Botelho , Governador da-

€oda a Ilha deCcilaõ e Manar, quelle Oriente , a quem fizera

permittindo lo, que alguns Re^ companhia na coimpanha , e ago-

íigiofos de S. Francifco ficaíTem ra na grande vitoria, que alcan»

para beneijcip cjo? Chrlii&os da cara do Rey Achem, fe refolveo

ella tinha chegado pelos annos

de 1614 , e tomando conheci-

mento do miferavel eftado , a

que eftavaô reduzidas as Chrif-

tandades de Soior ,já pelas guer-

ras , e levantamentos domefti-

ços
, já pela invafaõ dos Hol-

landezes , tyrannos , como co-

biçofos 5 pâíTou das lagrimas

,

com que chorou fua miferia,

ao zelo , e defvelo infatigável

de remedialla. Corria o anno
de 1629. quando achando-fe efte

Prelado em Malaca , teve noti-

cia
, que hâviaõ largado os Hol-

landezes a Fortaleza de Solor,

( feita primeiro , e reformada
depois pelos Religiofos de Sao

terra. Finalmente deftruidas as

Igrejas , ç Chriftandíides de Ben-
gala , e Pegú pelo Mogor , e pe-

lo Rey da Lua. Nefte eftado

gemiaô tpd^s. aquellas dilatadas

Províncias , e gemem defde que

a noite da hereíta tyrannizou

%Q berço do Qriente $ luz di
v^fdade , ficando , e çonferv^n-

^ofe ^ Euangeliça n^s Chrif-

ta.nd^dçs dos rios. dç Síiiu > @

a ir reparar, e reformar as ChriA
tandades de Solor: o que poz
logo em execução , levando com-
figo alguns Rehgiofos , efcolha

de feu eípirito , e experiência.

Erao çlles o Padre Fr. António

de S. JacJFxtbo r o Padre Fr. Luiz
da Paixão , o Pacire Fr. Chrifto-

V4Õ Rangel, Fr.Gaípair deSan*
ta Maria^ Fr. Eftevaõ do Rofa-

rio , Fr. GhryíbílonK) de Saotta-
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go, Fr. Luiz da Maya, Fr.Ja- a Igreja de Patao , e Paman-
cintho Ximenes, Fr. Franciíco cayo , íita na Ilha de Solor, duas
Donato, Fr. Roque Cardofo, Povoaçoens , a que podia aco-
Fr. Joaõ de Lisboa, e Fr. Ben- dir, por ficar no meyo de am-
to Serrão. Chegados áquellas bas. O Padre Fr.Chriftovaõ Raii-
Ilhas , fe efpalharao como acon- gel para aííiítir , e attender ao
felhava a neceílidade. O Padre temporal com alguns Padres,
Fr. António de S.Jacintho pai- que alli fe ajuntarão , ficando
fou á Ilha de Crema , Ghriílan- outros com o Vigário mayor na
dade

, em que ainda que tinha Cafa deLarantuca, para acodi-
trabalhado , e aflíílido por alguns rem ao que fe ofFereceíle

,
quan-

annos o Padre Fr. António do do nas mais Ilhas daqueile Ar-
Loreto , a perfeguiçaò a tinha chipelago fe abriífe nova Chrif-
reduzido a tal extremo

,
que foy tandade. Aífim começarão a cref-

neccíTario cultivalla de novo. Os cer as deílas Ilhas , com o ze-

Padres PV. I/uiz da Paixão , e Io , e anciã dos novos Obrei-
Fr. Eftevaô do Rofario, á Ilha ros

, que cada dia fe eílavao
do Savo , em que o Padre Fr. colhendo novos frutos de feus

Joaõ da Annunciaçao alfiftira venturofos trabalhos. Vencendo
dez annos, abrindo, e creando muitas vezes o da falta de vefti-

aquella Chriftandade com tao do , e fuftento ,
que mereciaò

exemplar vida
, que foy ella a como bons Mercenários

, que
mais efiicaz , e poderofa voz

,

apafcentavaó as tenras ovelhas
que chamou aquelle Povo aore- do rebanho da Igreja , ou def-
banho de Chrifto. velados Obreiros

, que madru-
Os Padres Fr. Ghryfoftomo gavaõ a cultivar a íiia vinha ,

de Santiago , e Fr. Agoftinho do porque
,
perdida Malaca , lhe fal-

Roíario, paraoEnde, em duas tou a ordinária, que lhe dava o
Igrejas, S. Domingos de Num- Governador Nuno Alvares Bote-
ba , e Santa Maria Magdalena lho , ficando os miferaveis Reli-

dos Charaboios. O Padre Fr.Ro- giofos obrigados naò fó a bufcar

que Cardofo para a Igreja de efmolas para fe fuftentarem afi,

iioífa Senhora da Saúde, fita em mas aos pobres, que muitas ve-

huma paragem , chamada Bai- zes o ficavaô por abraçarem a Fé.

balo, na Ilha de Larantuca. O Neíle eftado fc achavao as

P. Fr. Francifco Donato para a Ghriílandades dcftas Ilhas, quau-

Igreja de Santa Luizn de Sica na do advertindo o Padre Fr. Chrif-

mefma Ilha O P Fr. Luiz da tovaó Rangel
,
que em todas

Maya para a mefma Ilha de La- fobejavao Miniftros , e que em
rantuca

,
por Prelado mayor , e Timor faltavao , fendo a mais

Vigário dàquellas'Chriftandades populoía delias ; fe refolveo a

todas, na Igreja de nofla Senho- ir examinallo com feus olhos, e

ra da Piedade. O Padre Fr. Gaf- a ver fe fe lhe abria algum ca-

par de Santa Maria para a Igre- minho
,

para pôr em execução

ja de noíTa Senhora dos Reme- antigos, e bons deíejos. Embar-
dios, com obrigação de enfinar cou , e aportou no Reyno de
aos meninos Solores a doutrina Silabao. Vioíe com oRey, pre-

Chriftáa , e a ler, eefcrever. O fentoulhe hum mimo , única cha-

Padre Fr. Rafael da Veiga para ^ ve
,
que abre a primeira porta

Part. IV. I^PPP ^Q^
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,

aos tjue áquelles Príncipes pe- fer de muita) e paíTou o Padre

dem audiência, e querem fahir Fr. Ghriftovao a Laranruca , ale-

com bom delpacho nella. Aífim grando aqueila Chriítandade

foy Fr. Ghrilíovaó bem aceito, com taó grande noticia , e en-

e bem agafalhado ; e nao per- chendo os Obreiros delia de ían-

dendo tempo , foube logo induf- ta inveja , e piedofas elperanças

triofo encaminhar a pratica a de femelhante ventura,

coufas da Religião
,
que aíuin Apreftarao logo alguns Por-

propoz com efficacia, e intimou tuguezes huma embarcação car-

com períuaíiva
,

( nao favorecido regada de fuás veniagas. Proveo-

da Rhetorica humana , mas en- fe o Padre de tudo o prcjíío

caminhado daquella Sabedoria

,

para o Divino facrifício , e ad-

que difpoem com fuavidade , e miniftraçao dos Sacramentos : e

confegue vigorofamente ) que delembarcando profpera, e bre-

vcyo oReyadarihe palavra de vemente no Silabao , em qu2
receber a Fé com toda fua Ca- o Rey o efperava

, ( mais cb ri-

fa, e os que de feu Pveyno qui- gado agora de fua pontualida-

zeíTem, fomentando, e favore- de) íe vio em breves diasorna-

cendo nelle os Miniftros Euan- da a Igreja, e levantado o Al-

gelicos
,

que logo queria lhe taf, em que o Padre diíTe apri-

foíFe negoccar de Larantuca , e meira MiíTa aos Chníláos , ven-

o mais que pertencia a levantar do-fe adorado o Deos verdadei-

Igreja, e aíTentar entre elle , e ro no mefmo throno, que o fo-

os Portuguezes amizade perpe- ra da idolatria. Cathequizado

tua. Allím fabe levantar apreíTa- o Rey , e a mais Gafa Real , che-

da lavareda aqueila faifca , em gou o alegre dia do Bautifmo, Bautt-

que o fogo do Ceo fe introduz que os Ghrifcãos
,
que fe acha- %pu'fe o

cm huma alma! raõ, fizeraõ feílivo , com a aíHí- ^J^^Í^
Alvoroçoufe o Padre com a tencia de fuás peíToas, e o me-

repofta; muito mais o Rey, ven- Ihor de fuás galas. Poz o Pa-
do que lhe dizia : Qj^ie para fe- dre por nome ao Rey D. Chrif-

guro dafua amizade ^ Ihs apontaf- tovaò
, querendo

, que entre

fe lugar para a Igreja
,
porque cl- hum , e outro foíTe o mefmo no-

le tinha o precifo para ella. Naõ me ílnal de amizade ,,e daiilia-

houve dilação; apontoufe o lu- çao eípiritual, em quilho d va

gar , cortaraô-fe madeiras por por herança. Bautizoufe aCaTa
Decreto do Rey, lavrou-fe hu- Real, e os melhores do Povo,
ma Cruz defandalo, por ordem a que convidava o exemplo do
de Fr. Chriftovaô ; e em hum feu Soberano. Aíílm começarão
Domingo , ( elevando-a entre a crefccr os frutos da doutrina
ambos o Padre , e o Rey) acom- do Padre Fr. Chriílovaõ , rcgan-
panhados , e feguidos do melhor do cada hora com aqueila lalu-

da Povoação, a collocarao em tifera agua as novas plantas,

o lugar da Igreja, com grande que hia difpondo no jardim da
celebridade ,

que o Rey aug- Igreja ; entrando no trabalho

mentou, dando hum publico, e de lhe purificar as raizes de abu-
Real banquete. Em breves dias fos , e íuperíliçoens barbaras,
crefceo a fabrica da Igreja

, ( que e gentilicas ; emprego
, que fem

naquellas partes naõ coJÍtumaô duvida provocou alguns Mou-
ros,
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ros
, (

que cora a negaça do con- íinhas a Larantuca hum Senhor
trato , viviaô na terra ) e nao grande, intitulado o PayaÕy a

querendo perdeilo , naó a con- quem reconhecem por Sobera-
leiítiaô convertida. Ardiaó em no , e rendem vaíTalIagem , e tri-

ira contra Fr. Ghriílovaõ ; refol- buto todos os Régulos do En-
vem a tirarlhe a vida. Em pu- de, como a Emperador de to-

blico era diíficultofo
,
porque o da aquella grande Ilha. Refol-

Padre com o Povo era bemquif- veraó-fe os Padres a bufcallo,

to, com o Rey refpeitado. Ef- por mais que os defperfuadia a

te defengano lhe aconfelhou a experiência de fua dureza , e

induftria ; recorrerão ás infames rebeldia ; defengano , com que
armas da Índia , e da fraqueza

;

feus anteceíTores tinhaõ deixar

deraô-lhe peçonha. Conheceo-a do a empreza. Mas como dif- Et íí ille

o Padre , recorreo a contrave- cipulos do verdadeiro Meftre ^
perfeve-

nenos, que naquellas partes deu que eníinava aos feus, que tor- ^^^J"^, ,

mais iinos a providencia da na- naíiem a bater a porta do que propter

tureza , em recompenfa dos fe efculava (porque de impor- improbí-

grandes inimigos
,
que nellas tunado le levantaria) tornarão ^^^^"^ .^*"

permittio contra a vida. Efca- a provar refoluçaó , e diligen-
I\Jrget^^"

pou o Padre Fr. Chriftovao com cia. Começarão de aíFeiçoallo Lucaeií.
cila, mas inhabil para tudo; com communicaçaó , e viíitas,

tornou para Larantuca , e de- valendo-fe das praticas
,
para in-

pois com o Padre Fr. Gafpar de troduzir os confelhos , e as dou-
Santa Maria , também incurável trinas

,
que encaminhadas pelo

de doença grangeada no traba- Ceo, vieraó a fer a pedra fem
lho da cultura Euangelica , foy força de mãos, que reduzio to-

levado ao Convento de Goa, da adureza, e apparato daquel-

em que ambos acabarão a vida la grande Eítatua a huma pou*

com íinaes do que fouberaó bem ca de terra
, que poíla aos pés

emp regalia. PaíFou para Silabaó, dos Religiofos ,
pedia fequiofa

em lugar do P. Fr. Chriftovaõ

,

a agua da eterna vida.

o Padre Fr Bento Serraó ,
que Já as praticas o tinhaõ in-

Ihe fuccedeo no lugar, como fe duftriado ; aíTentoufe o dia do

fe reproduzira o feu deívelo no Bautifmo. Era Vigário daquel-

mefmo exercicio. las Chriftandades o Padre Fr.

Mas cm quanto o Padre Fr. António de S.Jacintho, filho do Bautiyi'

Chriílovaó Rangel obrava o que Reyno , e da Congregação pe- feoEm-

temos vifto no Silabao , naõ fe lo habito. Preparou a Igreja,
^^^^^^

contentavao os Padres, que re- chamou os Religiofos das Chrif-

íidiaó em Larantuca, com o mi- tandades viíinhas ; fahiraó de

nifterio commum da doutrina, gala os moradores da terra , com
adminiftraçaó de Sacramentos

,

grandes colares de ouro a feu

e fanta educação dos meninos, ufo; celebroufe o adio com to-

a que em hum Collegio affif- do o apparato ; fez a função o

tiaõ com incançavel trabalho. Padre Fr. António , e poz por

Abrazados em fanta inveja , fe nome ao Emperador D. Conf'-

reíolvcraõ á mais árdua empre- tantino. Poucos dias depois fe

za. bautizou o Lagadoni
,
que he co-

Habita em humas ferras vi- mo Regedor , e logo todos os

Part. IV. Pppp ii Gran-
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Grandes, e toda a Caía do Em- para paíTar á de Manilha (como

perador, a que feguio o exem- á mayor reforma) era que reíl-

pio innumeravel Povo. Com ef- dio algum tempo , mas taó per-

tas alegres novas paíTou o Pa- feguido do clima, que para ef-

dre Fr. António de S. Jacintho capar com vida , fe paíTou á Chi-

a Goa , aonde foy bem recebi- na , e dalli embarcado para ef-

do, efefizeraó feitas, e fc ren- tas Ilhas deSolor, veyoaachar

deraó a Deos graças. Viveo de- nellas por Prelado o Padre Fr.

pois D. Conftantino com gran- Miguel Rangel , íeu Meftre an-

de exemplo de Chriftaó ; muita tigo
,
que com huma , e outra

familiaridade, acompanhada de obrigação, o admoeftou (paíTa-

grande refpeito com os Religi- dos alguns dias ) em que enten-

ofos , e igual fidelidade com a deo
,
que Fr. Rafael naó corref-

Coroa Portugueza. Faleceo pe- pondia ao efpirito, que alli o
trouxera.

Deixou-o areprehenfao con-

fufo , e naô tardou muito mais

poderofa advertência
,
que o aca-

tou de deixar convencido; por^

que chegando dahi a poucos me-

zes noticia ao Padre Fr. Miguel
Rangel , de que eftava eleito

Bifpo de Cóchim , e defpedin-

do-fe dos Religiofos com moí-
tras de verdadeiro Pay, o quiz
parecer mais de Fr. Rafael

,
que

já via com algum fruto da íiia

los annos de ió6i.

CAPITULO IV.

Vida:, e morte do Padre Fr, Ra»

fael da Veiga
, prodigiofa hu-

ma y e outra.

BautizaS-fe dous Reys na

mefma Ilha.

Siga a eftas converfoens dos

Gentios huma igualmente advertência, e dandolhe os ulti-

maravilhoía , de hum Religio- mos abraços lhe diíTe com en-

lo, que de entre os defcuidos tranhaspiedofas, conhecidas em
do feu eftado ,

paíTou á ultima vivas lagrimas: Lemhre-fe^ meu
perfeição delle. Foy efte o Pa- filho ^ fempre de duas coufas'. da'

dre Fr. Rafael da Veiga, filho quella criação
^
que lhe dey em Bem-

do Reyno, e do Convento de fica^ e da admoejlaçaõ
^ que meou-

Azeitão, em que tomou ohabi- w agora em Solor. Qíiefeemam-

to. ProfeíTo de novo , paíTou a has lhe mojirey
,
que era Religiofo

viver no Convento de Bemfica

,

de S. Domingos , o conhecimento def-

em que teve por Meítre de No- te nome o executara as obrigaçoens

viços o Venerável Padre Fr. Mi- delle. Acabe huma vez de efcutar as

guel Rangel; e ainda que a vi- vozes do Ceo^ que em tantas infpi"

da de Fr. Rafael era huma vida raçoeus lhe tem faliado ao coração,

concertada, como aconfelhada NaÕ dejmereça tellas ouvido y com

de bom génio , nao era igual

;

moflrar que já lhe efqueceo , que

humas vezes com deícuidos
,

as ouvio. Se Deos o manda a Ni-

outras com exceíTos , em exerci- nive^ naÕ fe embarque para Thar^

cios penitentes , e religiofos
, fis: fe Deos o manda por feu Pré-

mas liifpirando fempre huma vi- gador á Índia ^ naÕfe deixe levar

da perfeita; defejos , que o le- das aguas de huma vida frouxa

^

varaõ á Província de Hefpanha

,

e defcançada, NaÕ efpere pela tor-

men-
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menta da ultima hora , em que baros, e ainda dos quejátinhao
arrojado ao mar da morte , o tra- o nome Chriftaõ. Obedeceo Fr.

gue a eterna fepultura. Deos o Rafael , mas vendo depois de
naÕ permitta ! NaÕ fe mojlre ef- algum tempo

,
que nem toda a

quecido : e eu lhe pedirey fempre , íua diligencia bailava a pôr freyo

que ofaçafanto. i devacidaÕ , com que íe vivia

Ferem no coração, e pene- na terra , mas que antes , fem
traõ até a alma as palavras dos lhe valer feu retiro , e modeftia

,

Varoens Apoftolicos , como ef- lhe entravaô as mulheres pe*

pada fem reíiftencia. Vio-fe Fr. las portas a inquietar, ou a pro-

Rafael em hum inftante corta- var íua conftancia, determinou
do , e dividido dos embaraços da bufcar terra , em que a fua dou-
carne ; vio-fe em hum inftante trina foífe de algum proveito,

trocado em huma imagem da e o refgataífe daquelle rifco ,

penitencia , e da virtude. O que que temia como verdadeiro hu-

tinha
,
poz logo nas mãos dos milde , nao defconhecendo as

Prelados ; eraó fuás alfayas duas penfoens da fragilidade ; e ef-

túnicas. A fua cama huma eftei- tando hum diaemoraçaõ, rom-
ra fobre huma taboa ; feu fuílen- peo fallando com Deos em fe-

to paõ, e agua, porque huma melhantes palavras: Afi?« ii^í^w^í^r,

pouca de agua , e hum pouco de e amorofo Jefus , eu naÔ fuja à
arroz cozido, era feu quotidia- obediência^ obedeço d vojfa doutri-

no luftento. Oração continua; na. Os vojfos Santos , enoJfosMep-
amiudadas , e rigorofas difcipli- três nos enfmaraõ

, que nejlas ha-

nas ; fepultado aos pés do Pre- talhas
,
que me acovardao, J6 ven-

lado, humilde, e obediente. Mas ce quem foge. NaÕ defamparo eu

fobre tudo o que mais fe lhe ejlas ovelhasJtlvejlres
,
porque me

enxergava , era o ardeftte zelo cance o trabalho , mas porque an-

da, falvaçaó das almas , fufpira- tes meferviraÕ de rifco , que eu

da com vivas anciãs. Finalmen- a ellas de lucro. Vos enfmafles aos Quícum-

te aíSm vivia Fr. Rafael , como volfos Pregadores
,

que quando ^^^ "°"

fe já defconheceíFe as penfoens nao foffem ouvidos , deixajfem as vo^neque
da carne , e aílím olhavaô para Cidades. Se eu aqui perco tempo , audierit ..*

elle , nao fó os Religiofos , mas confelho he vojfo ,
que bufque aon- exeumes

o Povo , com veneração de fan- de façafruto. Vós
,
que me conhe^ ^^^^ ^^

j

to; nem por outro nome era já ceis o coração j me encaminhay os excuticc

conhecido. pajfos ,
que eu nao tenho mais de- civitate

Quiz o Vigário daquellas fenfa , nem mais guia , que a vof §e J^g^J^tus

Chriftandades , que via em Fr. fa Providencia. Guiaime a parte veftris.

Rafael aquella perfeverança , e em que afirva\ e já que fó vou Matth.io«

conhecia o feu zelo, darlheem- ahufcalla^ permitti
^ que vos nao '4'

prego, em que podeífe exerci- perca.

tallo , e em que íua vida fervif- Com efte protefto , e revef-

le de exemplo, e mandou-o aí- tido de nova confiança, bufcou

íiftir na Ilha do Savo pequeno

,

hum barqumho de dous remos

,

lefidencia, a que fogiaó com a e metido nelle , com hum mo*
cara ainda os mais experimenta- ço

,
que lhe ajudaíTe á Miífa , e

dos Religiofos
,

pela fenfuali- que levava o que pertencia a el*

dade, e devacidaó daquelles bar- la, com a matalotagem de hum
pou-
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pouco de arroz cozido, e agua, taò efficazes

, que lhe dizia o

fe entregou ao mar, íem faber Padre. Mandou logo
, que o

tnais caminho, nem feguir mais agafalhaíTem, e fe lhe déíle tu-

norte, que o que quizeíTem as do o que pediíTe. Deufe ordem
ondas. AíHm navegou até o dia á Igreja. Vilitava em tanto o Pa-

feguinte, em que vendo terra, dre Fr. Rafael ElRey , miftura-

íe chegarão , e faltarão nella. valhe na pratica as verdades da

Era a Povoação de Batepute
,

Fé
j
perguntavaõlhes , e ouviaó-

no Reyno de Amavi , da Ilha nas bem os fenhores , e perío-

de Timor. Entrou o Padre com nagens do Reyno. Seguia-o o

huma Cruz na maó ; fcguia-o o povo ; foava já por todas as

moço com o que pertencia ao partes o nome de Jefu Chriílo.
^^g^sau-

•íi-r^T^rr» r\ -'A.^iJ J temauge-
miniíterio fanto. Foy efpectacu- Quem nao elta iendo reprodu- batur cre-

io novo para aquella Gentilida- zido aquelle feculo primeiro do denrium

de , verem hum homem em tra- Euangelho na Chronica de S. *" Domi-

ge nunca vifto , na maó tal in- Lucas ! Os cegos illuftrados , e ^^^^

íignia , íahindo do mar em hu- reduzidos ; os Principes rece- Aà. 5.14.

ma embarcação taõ pequena, bendo, e obedecendo aos Apof-

Correraõ , chamados da novida- tolos ; os povos recebendo efpon-

de. Levaô-no ao Rey
,
que pri- taneos o Euangelho , amotina-

meiro com efpanto, depois com dos, feítivos, e goftofos. Mas
alvoroço, lhe deu attençaô, ou- iíTo vem a fer eítenderfe agora

vindo, que lhe dizia quem era, a efta fortunada Ilha aquelle mef-

e logo lhe pedia alviçaras de mo poderofo braço, que fe fazia

lhes trazer a cafa a verdadeira reconhecer em Galilca.

luz de que neceílítavaó íuas ce- Lavrou-fe a Igreja ; bautizou Baut(\a/á

gueiras. Continuou euangelizan- o Padre Fr. Rafael ao Rey. Se- ^^^y ^^

do-lhe a Chriílo crucificado
;

guioo toda fua Caía , e os Gran- ^^^^^^

moftrando-lhe o Eftendarte da des da terra. AbrioEfcoIa para
Cruz , com que fe devia pôr em doutrinar os meninos. Foy ca-

campo contra o Inferno. E per- thequizando , e bautizando mui-
guntando-lhe os que o cerca- tos, allím deftes, como adultos,

vaõ, íe vinha ao refgate do fan- Naó neceílítava de paíTar a ou-

dalo.? Refpondco: Qiíefó otra- trás povoaçoens , fahindo de fua

zia o àe fuás almas
^
género mais Igreja; vinhaÕ-no bufcar aella,

preciofo j e que fá fe podia refga- chamados do nome de fua vir-

tar comofangue do Filho de Deos. tude
,
que já foava com aíTom-

E accrefcentou : Que fe quizef bro por toda aquella Gentilida-

fem abrir as portas dfuafortuna^ de. Mas naô lhe defcançava o
o efcutaffem , e lhe dejfem lugar coração , íabendo, que nas terras ^ .

parafundar Igreja ^ e offerecernel' viíinhas havia potentados, que ahis dví-
la facrificio a Deos verdadeiro-, nao deviaó fahir delias ;e bufcal- tatibus

que era, e feria por todas as éter- los, como ás fuás povoaçoens, oporcet

nidades , único Senhor de tudo, era obrigação fua , fuppoíla a- ^n^arT'
Nao acabava o Rey de ad- quellaChriftandadejá alTentada; regnum

miraríe, inclinado já o coração naô Iheefquecendo, quediíFera Dei quía

(que o meímo Deos coftuma Chrifto: (de quem era difcipu-
Juríum

ter em fuás mãos) ás propoílas lo, e Apoftolo ) Amim importa- Lucat4.*

taõ importantes , taõ feguras, me euangelizar a outras Cidades, 43.

que
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que para eJJ^e contínuo emprego fou até alli fereno , e embravecido

mandado. PaíToii com eíTa refolii- o vento , até alli brando, feal-

çaó ao Reyno de AmarraíTe , em teroii o mar com taõ temerofa

hiimas íerras viíinhas. Aviftonfe faria, que foyprecilb, cedendo
com o Rey , convenceo-o , ca- a ella , voltar ao vento a poií-

jpautíza' thequizou-o ; e finalmente o bau- pa, e navegar para onde oven-
poRey tizou com toda a fua Gafa, e to foprava. Eis-qiie a poucas
^^ijg^ muito povo ao exemplo delia ; horas aviítao terra , cnegao , e

e aífirmaraò os Religiofos, re- reconhecem o porto de Batepu-
lidentes naquellas Ilhas, que te. Sabiaõ, que o Padre Fr. Ra-
naõ houve Ghriftandade mais fael aííiftia nelle; faltaõ em ter-

bem plantada, e inítruida
,
que ra , e entraó lhe pela porta a

aquella. tempo que fazia ao Geo a fup-

Neílas , e em outras occu- plica , de que lhe permittiíTe o
paçoens Apoftolicas gaftou oPa- que já via com feas olhos ; le-

dre Fr. Rafael féis annos na- vanta-os outra vez, e as mãos,
quellas Ilhas j e voltando para a entre lagrimas , e alvoroços.

de Batepute , morgada de lua Confeífou fe com vagar aquella

doutrina
, querendo o Senhor tarde; e ouvindo MiíTa, e com-

apreíTarlhe a coroa de feus tra- mungando, ao dia feguinte paf-
balhos , lhe deu hutna doença , fou placidamente defta vida , a
que com a morte lhe trouxe o repetir ao Senhor as graças pe-
fim de todos.Já com poucos alen- los favores daquella hora. Achou-
tos fe achava fó , e defampara- fe á íua morte o Rey da Ilha,
do em huma cafa, fem mais lei- e Senhores delia ; e vendo, que
to, que huma efteira, que fora os Padres queriaó dar ao corpo
iempre a fua cama , abraçado fepultura ordinária , lho emba-
com huma Cruz

, que fempre raçou , dizendo : Qtie os Santos

fora fua companheira
;
poftos no comofora ^e era Fr. Rafael., mere-

Cco os olhos, e o coração; ef- ciao mais veneração
.,
que a com-

te abrazado em vivas anciãs de mua
;
que nao haviao de defcnnçar

ver a Deos, cheyos aquelles de feus ojfos menos
^
que em fepultu-

faudofas lagrimas
, pela compa- raReal. Aílim fe lhe lavrou, pe-

nhia
,
que lhe faltava de feus nhorando-fe em feu corpo o

irmãos Religiofos, que naquella Rey, e a fé de toda a Ilha, por

hora lhe miniílraíTem o Santilíi- mais que os Padres o quizeraõ

mo Viatico
,

para entrar mais paíTíir a Larantuca. Mandou lo-

confortado em tao diificil cam.i- go a ella noticia do que paíTara

nho. Aífim eftava poílo nas mãos o P. Fr. Chriílovaõ de Santia-

da Divina Providencia ; mas go; e aíliftindo naquella Ghrif-

quando faltou ella a quem fou- tandade muitos annos, recebeo

be porfe em fuás mãos ? Vel- Embaixadores do Rey de Ga-
lohemos agora em cafo todo pam

, ( Reyno ,
que fica pelo

feu. Gertaó dentro) porque lhe pe-

Navcgava a efte tempo de dia, que o quizelTe ver , e inf-

Larantuca. para o Savo grande o truir na Fé , porque defejava

Padre Fr. Chriftovió de Santia- abraçalla, e feguilla. Examinou
go , e feu companheiro

,
quando o Padre, que nao havia cavila-

repcntinamente, cerrado o Geo, çaÓ na fupplica; paíFou aoGcr-
taõ>
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,

tao , e bjurizou o Rey, e qua-

renta peíToas de fua Caía. '

CAPITULO V.

Converfdo gera! , que houve na

Ilha de Ttmor
;
prodígio gran-

de , que a ella precedeo*

ro

D Th'

de 1640 , ficarão todos o^
Reys do Sul tao deftemidos, e
aíFoutos contra o nome Portu-
guez

, que naô houve algum que
deixaíTe de levantar a maô, fa-

zendo oftentaçaô de a moílrar já
folta , e a provar vingada. Foy
o primeiro rebelde o MacaíTá

,

que nem os muitos annos de
pois que os Religiofos amigo Iheeníinarao a dillímular,

de S. Domingos fundarão
as Chriílandades de Solor , fem-
pre confervaraó vivos defejos,

e firmes propofitos de introdu-

zilla em Timor, Ilha a mais
fértil 5 a mais rica, e a de mais

que o era violento. Era neíle

tempo Rey de Tolo hum tio do
Sumbaco , Emperador do Ma-
caíTá

, já defunto
; ( mas hum

dos que mais fc efmeraraõ na

fidelidade com o Eftado ) feu

povo em todo aquelle grande nome Carriiiquio , de penfamen-
Archipelago. Aífim o deíejavaô tos altivos , foberbos , e ambi-
os Religiofos , e aííím lhes qiiiz ciofos , ingrato , defagradecido

;
'^ "

e aífim efquecido da fidelidade

,

como grande propagador da

moítrar o Ceo
,

que tavorecia

feus defejos com prodígios , e

e fortunados annuncios. Dire-

mos do mayor. Pelos annos de

1641. em huma noite, em Ceo
claro , e fereno , appareceo , e

íe vio huma Cruz grande , e ref-

plandecente
,

que tendo o pé
fobre a Ilha de Timor, inclina-

va o mais corpo para o Norte.

Viraò-na claramente , aífim os

feita de Mafamede. Eíle ven-
do-fe fem o treyo de Malaca

,

e enfraquecida a maô Portugue-
za, ajuntou logo huma Armada
de 150. Galés , em que elle mef-
mo fe embarcou , com féis para
fete mil homens , e no mefmo
mez deJaneiro aportou em La-
rantuca. AíCília nella o Padre

Chriíláos, que ahi aífiíliaô por Fr. António de S. Jacintho , co-

razaô do contrato , como todos mo Vigário daquellas Chriftan-

os Gentios da terra, com admi- dades; mandou-o chamar, e ao

raçaõ commua. Seguira6-fe os Capitão mor da gente da terra,

eíFeitos milagrofos
,

que pro- Francifco Fernandes
, que che-

mettia a caufa
;
porque em bre- gaíTem á fua Galé

, que lhe im-

ve tempo fe viraô aliítados de- portava fallar a ambos. Efcufa-

baixo daquella Sagrada bandei-

ra muitos Reys , e Potentados

da mefma Ilha. Mas antes que
paíTemos ás grandes conversões,

que fe obrarão nella , daremos
noticia da perfeguiçaõ

, que fe

levantou contra feus naturaes
,

em ódio do noíTo commercio,

e dos que aífeiçoados nos abriaó

a porta ao fruto

lho.

do Euange-

raõ-fe os dous , mandando-lhe
dizer : Que lhe tiaõ reconheciaÔ

vajfallagem , nem havia caufa ,
pa-

ra femelhante conferencia.

Repetio o Rey recados ; da

terra as mefmas rcpoftas ; até

que indignado , c refoluto , man-
dou : Quefaltando em terra a Sol-

dadefca , puzejfe tudo aferro , e

fogo. Divulgada eíla refoluçaò,

fe foy a gente de Larantuca

Perdida Malaca em Janei- com luas armas para a ferra: e

def-
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defembarcando o Exercito fem zes , que alli fez aflíílencia , e
refiftencia, foy entrada a Povoa- continuou a rapina. Goníentiaô-
çaô , e poílo fogo á Igreja da na os miferaveis Timores, fem
Mifericordia , com exorbitância, lhe fazer a menor refiftencia

;

e defacato grande , feito ás Ima- antes enganados os Reys , e Po-
gens

,
que fe acharão nella. Via tentados de toda a Ilha com as

de longe a impiedade dos facri- embaixadas, que o tyranno lhes

legos hum dos noíFos Religio- mandava , fegurando-lhes
,
que

fos , que acompanhavaô os re- naó fugiííem
,
que elle fó vinha

tirados de Larantuca
,

por no- com aquella Armada a refga-

xne Fr. Manoel da Refurreiçao, tallos da tyrannia Portugueza.

natural de Lisboa, mas filho da Que naó refpeitaflTcm a Laran-
Gongregaçaô. Era de efpirito tuca , nem aos Padres, e Por-

ardente, e igualmente zclofo da tuguezes delia, que eíTes erao

honra de Deos ; naõ fofreo vêl- toda fua ruina. Mas como nao

Ia offendida ; volta aos Chrif- era fácil veremJhe a eípada de
tãos, e incitando-os com o mef- libertador na maô de pirata, e

mo
, que eftavaó vendo , lem- nenhum lhe diíferia, recolheoo

brando-lhes a obrigação da vin- ouro, prata, jandalo, e a mais

gança , lhes promettia o favor fazenda
,
que achou na terra, e

do Ceo para a vitoria. Naó foy levando quatro mil peíFoas em
neceíTaria muita perluafiva. Lan- cativeiro , voltou para o Ma-
ça- fe ao inimigo ( cego, eengol- cailá triunfante , e ufano, co-

fado na preza, e na ira) o Ca- mo Ic deixara proftrada , e def-

pitaõFrancifco Fernandes
(
que truida alguma grande refiften-

fem o fâberem o leu valor , o cia , e taó latisfeito do que ti-

feu braço, eosfeus brios, con- nha obrado, que para oftenta-

tava agora 130 annos ) e animan- çaó vitoriofa , mandou fazer as

do os poucos Soldados, com que vélas da Armada , das peíTas de

fe achava , dá fobre os facrile- íeda, que tinha roubado na Ilha ,

gos com tanta braveza , que os como fe lhe podeífem fervir pa-

fez voltar coftas correndo para ra eftendartes do triunfo os

as Galés fem concerto , e dei- meímos teftcmunhos do roubo.

x^nJo o campo cuberto de ar- Exaggerava a grande opulen-

mas , e de corpos ,
(fendo os cia, e preciofidades de Timor,

mortos mais de trezentos) co- thefouro daquellas Ilhas, e di-

mo a Armada de pavor , mof- zia: Que até alli vivera cego
^
pois Stulrehac

trado na apreíFada , e vergonho- a nao tinha desfrutado. Mas fal- nodeani-

fa fugida
,

que fez da praya, teou-o a morte, como ao outro
{^^^JJJj-e-

paíFando a Timor , emprego rico , a que apanhara fazendo pet^^nt ^

principal de fua vingança , ou perguntas , e dando parabéns á te. Luc»

de fua cobiça. íua cobiça; porque a oito dias i^- 2«>'

Aportou cm Timor, fez duas de fua chegada , lhe tirou fua

efquadras da Armada , e man- mefma mulher a vida com pe-

dando huma por fora, outra por çonha , receofa de fe ter def-

dentro da Ilha
,
paífou aella, e mandado com hum criado feu

foy mettendo tudo a faço, que em fua aufencia.

foy o mais preciofo , buícado, e Mas voltando aos vitoriofos

efcolhido em tempo de trez me- de Larantuca , confiderando o

Part. IV. Qaqq P^-
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Padre Fr. António de S.Jacintho lo contrario os Chrijiãos fempre

as hoftilidadcs , que o Rey de lhe tinhaÕ ajjifiido com trato fiel y

Tolo teria obrado em Timor, amigo ^ e dpfmterejfado. E que el-

fe refolveo a ir confolar, e aco- le o era tanto
^
que fem mais em-

dir , conforme as fuás poíFes , a penho , que o defaber ofeu defam-

feus naturaes ; e negoceando hu- paro , trazia aquelles Soldados a

ma embarcação capaz, em que feufervifo ;
que ajjim podia dif-

com elle entrarão doas Religio- por daqiiella gente , e dafiia voU'

fos , muitos mantimentos , e fe- tade.

tenta efpingardeiros, (que ago- Achava-fe a Rainha com
ra ferviaõ de guarda , e depois mais de duas mil e quinhentas

podiaõ fer de ajuda ) defembar- peíToas , com íeus filhos , e filhas,

cou fem encontro, ou perigo no e os Grandes de feu Reyno. Ef-

Reyno de Mena, que achou def- timou ( com grandes demoftra-

truido, e aíToIado. Nao achou çoens, e agradecimentos de to-

a Rainha, (viuva, e Governa- dos) a fineza, e oíFerta do Pa-

dora do Reyno , na tutoria de dre ; e tomando o confelho
,
que

feu filho) porque ameaçada do lhe dava 3 de que voltaíTe, e fe

inimigo, fe tinha retirado pela recolheíTe ao feu Reyno, queel-

terra dentro. Reíolveole a ir le com os que levava lhe faria

bufcalla com toda fua compa- companhia, fahio do Certaõ com
nhia, dezafete legoas pelo Cer- muita fegurança nella, e reco-

taó, e a pé, como le oilluftra- Jhendo de caminho osvaífallos,

ra o Ceo
,
para o empenho da- que andavaô pelos matos fugi-

quella diligencia ,
que era tanto tivos , e medroíos , entrou na

de importância fua. Achou fi- fua Corte , achando-íe em bre-

nalmente a Rainha ,
que o re- ves dias afiiftida de toda fua

cebeo com alvoroço de quem gente. O Padre Fr. António ,

muitos annos o conhecera , e tra- que naó perdia infiante , conti-

tara , e aga falhos , de quem fe nuava com ella as praticas, pro-

via bufcada , quando perfegui- pondo-lhe, e explicando-lhe as

da. Era deftro , e exercitado o verdades Catholicas
, que já ef-

Padre Fr. António no emprego cutava compungida , e edifica-

de faber lucrar almas ; achou oc- da , fendo aquella
, que, ouvindo

cafiao de combater aquella de o mefmo Padre por mais de
tanta importância , e coníequen- treze annos em feu Reyno , nao
cia ; dilatoufe com ella na pra- confentio nunca que fizefíe nel-

tica, moílroulhe: Como os Mou- le fruto fua palavra. Mas já lhe

ros^ (cuja vifinhança a naõ con- feria nos olhos da alma aquella

fentia reduzida) eraÕfd fabrica- luz, que trocou as rcbeldias de
dores dafua conveniência -> fem mais Saulo em fogeiçoens de difci-

animo j que apolítica de enfraqiie- pulo
; porque chamando toda

cer as forças dos Reys vifinhos j
fua Gafa

, juntos todos os Se-

para os reduzir a feus tributários, nhores de feu Reyno, (depois

^le agora tinha entre mãos aex- de aíTentar com o Padre o dia

periencia, no immigo ,
que a dei- de feu Bautifmo ) diífe a todos

xava roubada , e deftruida com o com efpirito , e fervor Apoílo-

mentirofo pretexto de a querer lico femelhantes razoens

:

confervar no feu domínio, Que pc- Já que o Ceo por fua clemeu'

cia:.
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tia , e níjfericúrdia correfponde d cehella^ que fó ella ha de extinguir

minha rebeldia com os prémios da o fogo do Inferno , de que até ago-

ftia graça
,
porque agora , que eu ra fomos Jecos carvoens. Chegay

y

tnais lhe rejijlia , agora me chama, que jd abrazados naqueUe fogo ,

Agora , que eu mais lhe cerrava os quepurifica , e naÔ cotifome , fervi-

ouvidos , me abre os olhos ; agora

,

que eu fugia aos feus avijòs , me
mete de portas a dentro os feus

Miniflros Euangelicos \ agora qui-

zeray naÕfS ,er a primeira, que

me incUnaffe aofuavejugo de Chri-

remos no Altar do verdadeiro Deos
de vivas brazas , ds viBimas de

nojfos coraçoens. Nao tendes que

vos deter , nem que vos aconfelhar ;

aqui efiao os Padres
,
que nao po-

deis defconhecer Minifiros feus ^

fio , mas quizera pagar ao Ceo
, pois nos entraÕ pelas mjfas terras

rendendo-lhe em muitos o que tar- a bufcar as nojfas almas , nao as

dcy em me reduzir amimfó. NaÕ noffas minas , os nojfos proveitos ^

quero já vajfallos , que o nao fejaÔ nao os nojfos thefouros. Naõ pôde

também de Chrifio ; naõ quero fer deixar de fer Deos verdadeiro o que

vojfa Rainha , fe ainda hey de en- fe ferve com homens
,

que d cufta

trar a partido com o demonto. Se do próprio trabalho vem hujcar o

até agora vos embaracey aquella lucro alheyo. Naõ tenho mais que
única ventura ; agora , que a bui- dizervos. Se o que me ouvi/ies baf-

co , he para repartir com V fco, ta para voffo dejengano , bajie o que
Ajudaime a defaggravar o Ceo , e

imitando- a a elle , naõ me dejam-

pareis -, porque vos aggravey ; an-

tes i7ie ajuãay a confeguir o que

vos impedi. Jd que fity má Rai-

nha ,fede vós bons va/fallos. Chrif-

to Jeju he o verdadeiro Rey ^ elle

nos refgatou com o feu fangue
^

naõ para ficarmos feus efcravos y

mas para fermos feus domefiicos
j

naõ para nos tirar ar^iherdade

,

mas para fios dar hum Reyno. El-

me vires faz^r para vojfo exemplo.

A's ultimas vozes da Rai-
nha fe feguiraó as do Povo

,
que

a efcutava
,
gritando todos que

fó a Ley de Ghriílo queriaõ abra-

çar. Igual á novidade, eaofud-
ceíTo foy nos Padres o alvoro-

ço. Naõ houve dilação ; come-
çarão a cathequizar, e inftruir,

íem perdoar a diligencia , lo-

grando-fe a coroa delia em dia

^ ^ de S. JoaóBautiíta
( que foy por 5^«//\'^

le he o verdadeiro Rey ^ porque naõ Junho de 1641.) emquefolem- ^,
^^j^dia

quer de nos tributo y que nao Jeja nemente le celebrou o iiautilmo g o Prin-
da Rainha , e do Príncipe her- cipe hcr-

dciro do Reyno , a que o Padre dsiro,

Fr. António de S. Jacinrho poz
o nome de D.Joaô, que Iheof-

fereceo o dia , offerecendo elle

ao Sagrado Precurfor ( como
primeiro Miniftro, que deu com
aquelle a£lo o conhecimento de
Chriílo ) as venturofas primícias

daquelle Reyno. Seguirão o ex-

Minifiros do Ceo nos ojferecem hu- emplo da Rainha os mais íina-

ma agua y etn que banhado o efpi- lados nelle , íeguindo-fc a tudo
rito defdiga daf cfcuridades do grandes , e feftivas demonftra-
corpo. Chegay

y chegay comigo are- çoens de contentamento.
Part. IV. Qa^4 " ^^5

nojfo remedi j. Efte hc o Rey , que

IJOS dou ; e em mim jd naõ huma
Rainha , mas huma irmaa , abra-

çando com vofco a mefma Ley. Aca-

bemos jd de abrir os olhos para

ver najcer o dia nefias regioens

da noite. Vinguemonos da nature-

za
, que nos ve/lio de fombras j e

fe até agora as reconheciamos nos

coíiumes , como nas carnes , já os
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,

Mas nao defcançava o Padre te diftante , e lhe pouparem o

Fr. António de S.Jacintho, por- trabalho do caminho, lhe man-

que parece que o chamava o daraõ logo levantar humas ca-

Ceo para os Reynos viUnhos, fas de campo, em que os aga-

a que tinha deílinado a mefma falharão com a mayor grande-

ventura
,
que a efte de Mena. za, quepermittia oíitio, e ater-

Defpediofe da Rainha , Princi- ra.

pe, e mais Senhores com lagri- Nao fe efqueciao os Padres

mas, emoftras de verdadeira , e da grande importância, que ti-

fiel amizade ; e embarcando fe nhaò entre mãos; começarão a

com os Padres Fr. Chryfoltomo cathequizar a Gafa Real , c Po-

de Santiago, e Fr. Pedro Man- vo por alguns dias, e em i de

ço, (que até alii o tinhaõ^com» Julho do mefmo anno de 1641

panhado) navegarão para o Rey- fe fez a funçaó do Bautifmo. Bautixa-

no de Lifao , o mais viílnho a Primeiro a Rainha. Seguioíe o fiaRai-

efte de que fahiaô. Defembarca- Príncipe herdeiro, a que o Pa- ^^f^^
dos em leu porto, rorao recebi- dre rr. António poz por nome o Princi-

dos eom eftranho alvoroço , mais D. Pedro. Logo as filhas , depois pe herdei-

eftranhas as vozes
,

que íoavaô os parentes da Gafa Real , e ^^*

entre elle , ouvindo-fe por to- mais Senhores ; e finalmente mui-

das as partes repetir: Fadre^Pa- to Povo, difpondo o Padre Fr.

dre^ queremos Jer Chrijiãos. Ti- António que efperalTem os que

nha foado por todos os Reynos concorriaó de todo o Reyno

,

da Ilha, (queixoibs da tyrannià para ferem primeiro cathequi-

do Mouro MacaíTá ) a demonf- Zados , .para o que brevemente

traçaô amiga , e piedofa
, que o lhe mandou Miniftros. Mas co-

Padre Fr. António fizera com a roe taõ grande dia hum fuccef-

Rainha de Mena ; a anciã com fo
, que fe vio nelie , digno de

que abraçara a Fé efta Rainha, memoria.

Ou o mais certo, queria já Deos Governava efte Reyno de
refgatar aquelles Povos de fua Lifao

,
por menoridade do Prin-

miferavel cegueira, e tinha guar- cipe herdeiro, hum tio feu de
dado para o zelo do Padre Fr. íetenta annos , cego de naíci-

Antonioaquella gloria, para que mento, mas homem de grande
Vas ele- eícolhera a Paulo, para que le- pmdencia , entendimento, def-
ílioniseft yg^jg ^gy nome á noticia dos tro, e maduro, partes, que lhe

ai portet' R^ys , e dos Principcs , de quem puzeraó na maó o governo ; veyo

nomen O queria ver reconhecido, e ve- efte acompanhando a Rainha em
meumco- neracjQ^ Levantou o Padre ois hum andor, e chegou ate á praya

'^P ~ olhos cheyos de lagrimas ao ao recebimento dos Padres ; mas

Principi- Geo, e eftendeo os braços a to- ouvindo, que a Rainha, e mais

bus. mar nelles a multidão do Povo, Gafa Real pedia o Bautiímo,
^^'9' que vinha recebello. Vinha en- diíTe ao Padre Fr. António que

_j tre elles a Rainha, também viu- bautizaíFe a todos, que elle era

va , com fua filhas , e hum filho já velho , e cego , e lhe reftava

de dezai^is annos, herdeiro do pouca vida , e era já nelle de

Reyno, que com o mefmo alvo- pouca importância aquella cere-

' roço, e moftras alegres recebe- monia. Diífimulou o Padre; e

raô os Padres ; e por ficar a Cor- paíTados os primeiros agafalhos,

e com-
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e comprimentos, burcoiiemíua Poucos dias depois, a tempo
mefma cafa ao velho Governa- cm que o Padre Fr. António r«

dor, e dizendo-lhe : Oue Ibehia detinha com a Rainha bautizada

dar a repojia do que lhe otivtra
^ em praticas do Ceo, chegarão

continuou com viva, e elegante ao mefmo Padre Embaixadores
períuaíiva , moftrando-lhe como do Rey de ManubaÕ , Reyno
a elie por cego , e velho , lhe diftante defte de Lifao trinta

importava mais, que aos outros, e linco legoas pela terra den-

o Bautiírno
,
para que renafcef- tro. Lá tinhaô penetrado tam»

le fua alma, e fe deftruiíTe fua bem os progreíTos
,
que os Pa-

cegueira. Efcutou ovelhoapro- dres hiaô obrando na propaga-
pofta , mas diíTe : Qtie por entaÕ çaõ do Euangelho ; noticia

,

nao deferia a nada. Chegado o que bailou a convidar cfte Rey

,

dia do Bjutifmo, e fendo con- mandando por hum tio feu au*

vidado da Rainha para que hon- thorizando a enibaixada , de qua
raíTe a função com fua aífiíten- fo era a fubftancia pedir 20 Pa*

cia, íe aíTentou em hunia cadei- dre Fr. António o Bautifmo pa»

ra ; e ouvindo que já toda a ra toda fua Gafa , e Reyno ; no*

Ca^a Real eftava bautizada , le- va de grande confequencia na
vantou a voz, pedindo com inf- eftimaçaó do Padre, por fcr a-

tancia ao Padre, quelogoobau- quelle hum dos Reys mais po-
tizaíTe ; e bautizado , foy tal feu derofos naquella Ilha , e íeu Rey-
contentamento

,
que aílim velho

,

no o mais dilatado, epopulofo.
cego, e pezado , faltou de ale- Mas como pedia ao Padre ofa*
gna, por aquelle eftylo comque vor de que chegaíTe á fua Cor*
os da terra coftumaó moftrar a te , em tempo em que lhe era

fua mais extremofa. precifo paífar a Larantuca, para
Puzerao os Padres os joe- mandar cultivadores para aquel^

lhos em terra , regando a com Ia Ghriílandade nova , foy con*

lagrimas de alegria, e levantan- veniente aíTcntar com o tio do
do as mãos em rendimento de Rey amizade , e a Real palavra

graças, pelo grande dia
,
que de fe fazer Ghriftaõ, elle , e to*

quizera dará fua Igreja, gloria do o feu Reyno, levantando nel*

ao feu nome, júbilos a toda a le Igrejas, obrigando-fe o Padre

Ghriílandade , honra aos filhos a vir em peíFoa , ou mandar Mi-
de S. Domingos , verdadeiros niftros para ellas , aílim para a

obfervantes de feu Inílituto , ef- função dos Bautifmos , como pa*

paíhando a voz do Euangelho ra ficarem entre clles adminif*

nos últimos climas do Mundo, trando lhes os Sacramentos. Parâ

Augmentavaó o gofto eípirituai tudo trazia poder otiodoRey,
dos Padres as demonftraçoens aquém o Padre em final da fé>

feílivas dos Timores. Tudo erao e do concerto ajuítado , entre*

ram An- alegrias , teítemunho da nova gou hum anel de diamantes, pa*
geiís Oei

j^2 que amanhecera em fuás ra que em feu nome o délle ao

peccatore almas ; mas como íe nao veriao Rey , e outro mimo para a Kai*

eílas demonftraçoens na terra, nha , mandando com elle hum
na converfaó de tantas , fe na Soldado Português

,
por nome

de huma íó fc vem no mefmo Joaó Sanches da Fonfeca, e qua-

Geo 1 tro Chriíláos da terra
,
que to-

dos

Gaudium
crie co-

paeaiccn-

tiam a-

eente.

Luc£ I {

.

7«
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,

dos foraó bem recebidos dos tiago, que andava por aqiiellas

Reys ,
que logo confirmarão o Ilhas cathequizando fem domi-

que o Padre Fr. António propu- cilio certo. Chagados os Reli- ^

nha ; e aílim lhe refponderao ,
giofos , foraó recebidos com al-

mandando-lhe em recompenfa voroço, aíSm em Mcna , como
feu mimo , o Rcy huma mani- em Lifao ; levanta raó-fe logo
lha de ouro

, que tirou do bra- Igrejas , e começarão a adminif-

ço , a Rainha hum panno com trar os Sacramentos nellas. Nef-
que fe cobria , bordado de ou- te exercicio , e no de cathequí-

ro. zar os deixou o Padre Fr.Jacin-

Nao tardou o Padre Fr. An- tho de S. Domingos , e paíToa

tonio em paíTar aLarantuca, e aoReyno deManubao, recebi-

de caminho viíitando em Mena do, e agafalhado dos Pveys com
a Rainha viuva , lhe deixou a igual grandeza

, que alegria,

melhor parte dos mantimentos

,

grande veneração, e refpeito á

que tra/ia , vendo que padecia íua peíToa. Inftruio-os na Fé , e
eíTa falta ; e defpedido delia , co- bautizou-os logo , naô fó ao Rey,
mo da de Lifao , e daquellas Rainha , filhas , e roda a Cafa
Chriftandades, em que lhe fica- Real, mas muito Povo, quefe-
va o coração , chegou a Laran- guio feu exemplo; foy o dia de Bautí-
tuca , aonde foy recebido dos mayor celebridade ,

que vio a- ^aõ-fg o

Padres, e do Povo, com as ale- quélle Reyno ; conheciaó já os ^O' » ^

grés demonftraçoens, que pedia feus naturaes a ventura
, que de Man

o fuccedido, de que Deos quiz confeguiaó nella , até entaô naô baõ,^'^^*

foíTe elle inftrumento : e como fó naó conieguida , mas ainda
fervo, que fempre fe reputava ignorada. AíÈm foy crefcendo,

inútil, paíFou a fegundo traba- e fe foy dilatando efta Chriftan-

Iho, parecendo-Ihe pouco o pri- dade com a vaftidaò do Reyno:
meiro. Preparou duas embarca- o que conhecido pelo Vigário
çoens , em que recolheo todo o Geral de todo o Oriente

, que
mantimento, que agenceou , e neftes annos era o MeftreÒepu-
defcobrio fua diligencia, ( co- tado Fr. Manoel da Cruz, man-
mo foccorro prc:ilo paraaRai- dou logo a ellas vinte Religio-
nha de Mena, deftruida, e at- fos

; porque fendo tanta a fe-

tenuada ) e cinco Religiofos, menteira, naõ foífem poucos os
que fe oíFereceraó para aquella Operários. Efpalharaõ-fe por to-

nova cultura, ordenando-lhes o dos os Reynos da Ilha , cathe-
que fe havia de profeguir nel- quizando, cbautizandoos Reys,
la. Erao os Religiofos , e a or- e Povos delia,

dem
, que levavaõ , os Padres Agora diremos das Igrejas,

Fr. Pedro de S. Jofeph , e Fr. Al- que fe levantarão , e dos Padres,
varo de Távora para o Reyno que nellas aífiftiraò. No Reyno
de Lifao. Os Padres Fr. Bento de Mena fe levantarão duas Igre-
Scrrao , e Fr. Manoel da Refur- jas , huma (diílante da praya
reiçaõ para o Reyno de Mena. huma legoaj com o titulo de
O Padre Fr.Jacintho deS. Do- noíFa Senhora do Deíterro , ou-
mingos para o Reyno deManu- tra na Corte, pela terra dentro
baó, com ordem para chamar o oiro legoas, com o titulo de S.
Padre Fr. Chryfoílomo de San- Domingos. Neílas aíIiRiraó até

fua



Livro quarto Cap. V". 679
fua morte os Padres Fr. Miguel Padre Fr. Miguel Rangel , e re-

doEfpirito Santo, e Fr. Manoel lidindo alguns annos na Povoa-
da Reíurreiçaó ; defte licou a çaõ de Gueguena , na Ilha do
faudofa , e envejada memoria de Ende, vendo os augmentos com
perfeito obfervante , e grande que corria a feara efpiritual de
penitente. No Reyno de Lifao, Timor, paíTou , difpondo-o af-

que diíta féis legoas de Mena

,

fe edificou outra Igreja com o
titulo de Santa Cruz ; aííiítio

nella o Padre Fr. Pedro de S. Jo-
feph toda fua vida, ebautizou

quaíl todo aquelle Reyno. No
de Cupaó levantou Igreja o Pa-

lim a obediência , a eila Ilha;

defembarcou no porto de Cu-
pão , em que tudo era ainda Gen-
tilidade ; e entrando pela Povo-

ação , vendo huma roda de Gen-
tios , fe introduzio com ellcs

,

encaminhando a pratica ao fim

dre Fr. António de S.Jacintho; para quealli vinha. Sentiofein-

alli chegou depois de eftar o ilammado do caminho ,e com tao

Rey bautizado , continuando o rigorofa fede
,
que pedio huma

fanto exercicio na mais gente do pouca de agua ; dando-lha , e be-

Reyno. No de Manubaõ fe le- bendo-a, perdeo o Padre o jui-

vantou támbem Igreja , continu- zo no mefmo inftante ; alfim Torn-

ando com a converfaò o Padre pendo em defatinos , começou
Fr. Alvado de Távora , em quan-

"

to lhe durou a vida. Levantou-

fe outra em Batimiaõ ; outra no

Reyno de Luca , abrindo nelle

i- Chriftandade o Padre Fr. Anto-

de correr a Povoação, feito lu- Frecípi'

dibrio daquelles bárbaros , que ^fP^f^í',

encaminhando-o para hum dei- ao P.Fr.
penhadeiro, o precipitarão dei- Lui\ dá
le, lugar em que depois de hum P"^^^^»

nio de S. Domingos , bautizan- anno foy achado feu corpo , e

do a Rainha, e hum filho de me- levado para Larantuca por hum
noridade , a principal gente do Religiofo, que com alguma gen-

Reyno,e innumeravelPovo. Em te veyo a fazer efia diligencia.

o Reyno de Amafao levantou Depois de algum tempo, pedin-

tambem Igreja o Padre Fr. An- do o mefmo Rey de Cupaó Pa-

tonio de noíTa Senhora , corren- dres para o feu Reyno , o ban-

do muitos annos com aqucllas tizou o Padre Fr. António de

Chriílandades. S. Domingos , como a mayor par-

Mas coroe efta breve noticia

a de hum Religiofo, que paíTan

te do Reyno o Padre Fr. Antó-

nio de S.Jacintho. Eftes , eou-

do por obediência ao Reyno de tros muitos eíFeitos (que ai;ida

Cupaó, a abrir Chriftandades, diremos) fe feguiraõ na Ilha de

e levantar Igreja
,
perdeo a vida Timor áquclia refplandecente

ás máos de inimigos da Fé , a Cruz, que fe vio nella ,e lhe deu

quem hia levalla. Foy efte o Pa- o nome
,
que tem agora, cha-

dre Fr. Luiz da Paixão, natural mando-fe a Ilha de SantaCruz,

do lugar de Carnide, huma le-

goa diftante da Cidade de Lis-

boa , de donde paíFou á índia

por Soldado; e defejando fello

de Jefu Chrifto, tomou o habi-

to , e profeífou na Congregação

;

paíFou a Solor com o Venerável^ CA-
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a Rainha de Mena, o Rey de

CAPITULO VI. Lifao
,
e o Rey de Serviaõ. Pe-

netrou neíle mais o receyo - e

Turbação nas- novas Chrijiandades ^^"^o j^ ^^^^ íua palavra ao

àe Timor. CaJiigaÕfe os per- ^^Y ^^ Toió
, começou a pôr

feguídores delias , e ficaÕ em pratica com o Vajalle
, que

focegadas, abraçalTe o feu Reyno a feita de
JVIafamede.

NArradas asconverfoens de Chegou efta noticia a La-

Timor, e os eíFeitos dei- rantuca , que temendo bem
,
que

las por junto
,

por naõ cortar- '^om efte exemplo, e o receyo,

mos ofio, com queasfoy levan- ^^^ ^^'^ correndo por toda a

do o Padre Fr. António de Saò ^^^a, fe arruinafíe o obrado nel-

Jacintho , tornemos a bufcar a ^^ ' livrou o total remédio na

caufa da fua revolta
, que já dei- pr^fteza do foccorro. Commet-

xámos ordida. Já vimos como teo-íe a empreza a Ambrofio

o Rey de Tolo , facudido de Dias, Capitão mór do mar , ho-

Larantuca , veyo por Timor, "^^m de valor, eeípiritos. De-
promettendo que paflava a re- raõ-fe-Jhe cento ecincoentaMof-

formarfe de forças para caíligo queteiros , naturaes de Laran-

dosque admittiíTem Chriílanda- ^"^a , porCapeliaens os Padres

des no feu Reyno , ou fe naó re- F»"- í^^"^" ^^^'"^^ > ^ Fr. Pedro

duziíTem com elle a abraçar a de^S.Joíeph. Partirão fem dila-

feita deMafamede: mas naô lhe Ç^õ , tomarão terra no porto de

tardou huma morte afrontofa
,
Mena

, acodindo-lhe com foccor-

em que cahiraó todas eftas ma- ^^ ^^^ gente
, e baílimentos a

chinas da fua foberba , e da fua Rainha viuva , oRey deLifao,

ira, como jádiíTémos : mas ref- ^ de Manubaó
, de que refultou

tanos a individuação do que ne- Exercito capaz de facção gran-

goceou naquella retirada , como ^e« Sobiraó ás vaílas terras do
caufa das turbaçoens, com que R^y ^Je Serviaõ, que era o pri-

agora vemos os Reys dcfta Ilha. nieiro emprego do c?íligo , a

Foy o Rey de Tolo ( favoreci- tempo que o virão retirar para

do da fua Armada, e das efpe- humas ferras , naõ fe fiando na
ranças de voltar com ella mais muita gente, que o feguia

,
pa-

poderofa ) reduzindo á fua devo- ra a reíbhiçaõ de cfperar a ba-

çaõ os que pode , e entre elles talha. AíIIm entrarão os noífos

ao Vajalle , a quem deu huma aíTolando , e defpojando fem re-

touca ,
penhor (entre aquella fiílencia ; o que vifto , e chorado

gente ) de aceitar a fua feita. He pelos naturaes, (queopropu-
cílc Vajalle como Emperador, nhaõ ao Rey , como culpado

a quem todos os Reys da Ilha em os reduzir áquella miíeria)

reconhecem com tributo como confiderando elle, que retirado

a feu Soberano. Agora fazia as áquella ferrania , havia de ren-

partcs delRey de Tolo , convi- der á falta do fuílento o que
dando a huns , e ameaçando a cuidara refgatar das mãos do
outros , e tendo a todos fufpen- inimigo , mandou lem detença

fos , e amedrontados. Eraõ os praticar as pazes com o noífo

principaes o Rey deManubaõ, Capitão, ofíerecendo fogeiçaõ,

e ami-
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1

o qne fe lhe aceitou, eftndos , e aproveitou aílím nel-

les ,
que no trabalho das Cadei-

ras alcançou o premio do magif-

Occupou os lugares de

eamizide

,

íendo huma das condiçoens, que
vicíTc peíToaimente entregar a

touca
,

que já tinha aceito em
penhor, e contrato de introdu-

zir a feira de Mafamede em leu

Reyno ; o que fe executou lo-

go , ficando com tantas veras de
amigo , e fogeiçao ao Eftado

,

que depois naõ fó recebeo o
Bautifmo , mas fomentou a Chri-

ílandade em todo o feu Reyno.
ConcJuida a paz , e feita efta

promeíTa , voltou a noíFa gente
para Larantuca vi6loriofa.

Mas inftiva o Vajalle , amea-
çando a Rainha de Mena , e o
Rey de Manubaô

,
por terem re-

cebido o Bautifmo ; e o Rey de

terio.

Prelado
;

paflbu ( á obediência

do Venerável Padre Fr. Miguel
Rangel

)
por Viíitador da Ilha

de Ceilão , e Manar. Depois ás

Ilhas de Solor , com Patente de

Vifitador , e Vigário Geral
,
que

naõ exercitou
,
porque efpiran-

do o governo da Congregação,
em que fora provido , veyo ou-

tro a exercitar o cargo. Voltan-

do á índia , e eftando em Mala-

ca , fe achou no cerco dos Hol-

landezes , em que obrou como
valerofo Soldado de Chriílo

,

defendendo o Baluarte de Sao
Damitiaó, porque fe naó refol- Domingos, e recebendo duas
veífe a recebello ; e difto

, que lançadas mortaes
,
que nem af-

obrava , e^do que obrara o Rey ílm foraô baftantes a enfraque-
de Serviaó , mandou noticia ao cer os brados com que defen-
Rey de Tolo, inflando, que fe dia, que fenaô entrega ífc a Pra-

naó detiveífe com a Armada

,

ça. Entregue ella , fe retirou a
dando tempo aos foccorros de Meliapor, aonde tendo Patente
Larantuca. Mas já a efte tempo de Vifitador jeCommiíFario Ge-
tinha fuccedido fua defeftrada ral das Ilhas de Solor , do Viga-
morte; nada teve eíFeito, ainda rio Geral da Congregação , o
que o Vajalle, ignorante delia, Meftre Deputado Fr. Manoel da
continuava na arrogância dedo- Cruz, paífou ao MacaíFá, dalli

minar a Ilha. Nefie eftado fe a- a efta Ilha de Larantuca , aonde

chavão as coufas delia
,
quando

chegou a Larantuca o Vifita-

dor , e CommiíFario Geral deftas

Chriftandades , o Padre Fr. Lu-

cas da Cruz , de quem daremos

aqui huma breve noticia , de

que foraõ grandes acrédores feus

merecimentos.

o vemos agora pelos annos de
1641.

Chegado a ella , proveo as

fuás Igrejas , unio , e pacificou

os ânimos da gente da terra

,

que fendo todos Chriftaos , fe

tinhaõ dividido, aflim nofitio,

como no commercio. Reftituhio

Foy efte Padre Portuguez, ao antigo os dous Capitães mo-
feu nome Lucas de Aguiar. Fo- res, o dos naturaes, e oPortii-

ra Soldado de reputação , e no- guez Francifco Carneiro de Si-

me. Chamou-o oCeo para mais queira. Refolvia-fe cm pafiar a

importante milicia na conquifta Timor
,

quando lhe chegarão

das almas. Inftado deftedefejo, relaçoens da alteração, que fe

tomou o habito deS. Domingos fentia na Ilha , com os ameaços
em Cochim , chamando-fe Fr. do Vajalle ; e havido confelho

Lucas da Cruz. Applicou-fe aos com o Capitão mor Francifco

Part. IV. Rrrr Fer-
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Fernandes , e Religiofos das e cathequizallo , foy precilb aos

ChriíUndades viíinhas , fe aíTen- Religiofos, dilatarem a execu-

tou , que com toJa a preíTa íe çaõ até 20 de Agofto.

acodííTe aos ameaçados com mao Alegre, e feítiva toda a ef-

armada. Apreftarao-íe quatro em- quadra dos noíTos
, ( mais os Re-

barcaçons ; duas, que armarão ligiofos ( do fortunado princí-

os Religiofos, huma o Capitão pio, com que o Ceo lhe abria

mor , outra o Povo ; e repartiu- a porta para a futura campanha ,

da-íe por ellas noventa Mofque- ordenou o Capitão fua gente,

tei.ros , e o Viíitador com mais e a multidão dos naturaes ( que

trez Religiofos , Fr. António concorrerão , e fe ajuntarão de

Cabral, Fr. Bento Serraô, eFr. Mena , Serviao , Amanence , e

Pedro Manfo, exhortando o Vi- Batimiaó) e em boa forma fo-

íitador a todos , propondo-lhe a rao marchando, ainda que com
empreza, como toda doferviço trabalho, por fer o caminho fra-

de Deos , focego daquel Ias Chri- gofo, e o calor exceílívo. Che-
ftandades novas , e reputação das gados ás fronteiras do Vajalle,

armas Portuguezas , deraó á vé- que efperava a batalha com ma-

la enl 26 de Mayo do mefmo yor poder, confiado , e foberbo

,

anno de 1641 , e fahindo em deu o Capitão *yií«í/^^^ , eenvef-

terra no porto de Mena , fofaó tirão os noíTos com tanta valen-

fecebidos , e hoípedados do Rey, tia , e ardimento , que cahindo

e Rainha mây, com moftras de muitos dos inimigos ao primei-

âmizade
,
grandeza , e abundan- ro effeito da mofquetaria , vol-

cia no que permittia a terra, tou coitas oVajalle, e paíFando

Defpacharaõ logo dous Religio- com muitos hum rio , fe embre-

fos, e alguma gente aos Reys nhou no mato. Aífím foraõ fem

de Batimiaõ , e Scrviaó , pro- reíiftencia alguma , fentindo as

pondo-lhes a empreza , e convi- hoftilidades de ferro , e fogo as

dando-os para a liga contra o Povoaçoens , até a Corte , em
Vajalle, que os ameaçava. Vie- que defcançou o Exercito aquel-

raõ os Reys em tudo o propof- la noite, naô lhe faltando abun-

to , e paíFou a gente a Batimiaõ, dancia para a mefa , com que
"Bauti^a- aonde o Vilitador bautizou logo creíceo a alegria da vitoria. Ao
ft^oKe^ o Rey, a que poz por nome D. dia feguinte , tendo provado a
de Bati- pedro , dous íobrinhos do Rey temeridade de perfe^uir o ini-

Kainha. Amanence, cinco hinos da Rai- migo no mato , voltarão com
nha de Mena , e dos Grandes melhor confelho , e pondo fogo

do Povo , ficou fó por bautizar aos paíFos do Vajalle , chegarão

D Tiimungaõ , que he Regedor, a Batimiaõ, recebidos do Rey,
Depois o bautizou o Padre Fr. e do de Amanence, com as de-

Pedro Manio; e no dia feguin- monílraçoens de alegria, qiie pe-

te , t'W que celebra a Igreja a dia a vitoria, e grandes confe-

Fcfta de Santa Anua , le bauti- quencia delia. Deixou o Vifira-

zon a Rainha com toda agente dor nefte Reyno o Padre Fr. Pe-

de fua Cdfa 5 ejá feita Chriílãa
,

dro Manío, ( que levantou logo

íe defpofou na forma da Igreja. Igreja, continuando com gran-

Concorreo a pedir o Bautifmo de augmento de Chriílandade

o maiíj Povo, e para inftruillo, os exercidos delia) e paífando

com
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CAPITULO VII.

Noticias do fitccedidg no Japara ,

e no Macajfar. Pajfa o Padre

Prefentado Fr. João da Cojia d
Província de Bajú. Tirão-lhe a

vida em ódio daquella Chrijian-

dade. Prodigios fuccedidos nel^

la»

ANtes que tornemos a So-

lor , fera razão darmos no-

ticia da Chriítandade de Japa-
ra , que com bom principio , e

com a gente ao Reyno de Me-
na , fez hum folemne Bautifmo

em dia deS. Lourenço , em que

bautizou dous netos da Rainha

de Mena
,
pondo a hum por no-

me D. Theodoíio , a outro D.

Sebaftiao. Erao filhos delRey de

Monabao , criados em compa-

nhia da Rainha viuva. Bautiza-

raõ-fe também trez filhos del-

Rey Amabara , e mais Povo.

Fez outro Bautifmo , em que

bautizou huma filha delRey de

Acçaõ , a que poz por nome Do-
na Serafina; e ordenando algu-

mas coufas convenientes áquel- efperanças naó quiz Deos
,
que

la Chriítandade , voltou com to- fe colheíTem os frutos delias; e

da a efquadra a Larantuca. paflbu aflim. Navegavao de Goa
Efpalhada , e fabida a deílrui- para Solor os Padres Fr. Manoel

çaó do Vajalle , temido o bra- de Santa Maria , e Fr Pedro de
çoGhriftaó por todos aquelles S.Jofeph ; e perfeguidos de hum
Reynos , naò fó lograrão as temporal, entrarão no porto de
Chriftandades de Timor hum Japara. Lançou logo mao del-

grande focego , mas foy raro o les, e dos mais da embarcação
Rey ,

que naõ pediíFe o Bautif- o Governador da terra , faben-

mo. Adiantoufe o Rey de Tiri- do, que eraõ Chriíláos , e ten-

pirim, defejando-o parafi, e pa- do-os prezos , mandou aviíar do
ra feu Reyno todo. Intentava o fuccedido ao Matarão , Senhor
Vifitador paíTar áquelle Reyno, de toda a Jaoa ,

que entenden-
quando chegou de Goa o Padre do , que fe lhe abria

Fr. António de S.Jacintho, com
Patente de CommiíTario das mef- ao Governador, que foltando a

mas Chriftandades de Timor, todos, lhes ofFereceíFc fitio para

ficando o Meftre Fr. Lucas go- fazerem Povoação, e os Padres

vernando as de Larantuca , edo levantarem Igrejas , com o fe-

Ende , em que continuou mui- guro
, que teriaô fcmpre bom

tos annos , até que em Mayo de tratamento. Aceitarão os Portu-

1664. lhe chegou a Patente de guezes, e fazendo fuás Capitu-

Vigario Geral da Congregação , laçoens , ficou aíTentado
,
que os

fendo Provincial defta Provin- Chriftãos, quefugiíFem docati-

cia o Meftre Fr. Álvaro de Gaf- veiro de Japara , foífem livres

tro, nas terras deJaoa. Afllm ficarão

os Padres para adminiftrarem

os Sacramentos aos Chriftãos,

lançando os olhos a alguma re-

ducçaó dos Mouros da terra;

mas nem familiaridade , nem tra-

to , nem diligencia, furtiraó ef-

feito; defengano, que fez reti-

Rrrr ii rar

,
que le ine aDria no porto

hum novo commercio , mandou

Part. IV.
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,

r.ir ao PaJre Fr. Pedro de Sao continua paíTagem para Solor

,

Jofeph para Solor , ficando o alcançou licença, e íitio (para

Padre Fr Manoel acompanhan- Cafa , e Igreja ) do Emperador
do os Chriítãos do commercio

,

do Macaffar, e vencendo eftor-

Gue ceifou com a perda de Ma- vos, e embaraços, dita nella a

laca, naõ querendo o Mouro eí- primeira MiíTa , e ficando por
tar pelas cond'çoens depois dei- Vigário o Padre Fr. António de
Ja : com que houve de retirar-fe Macedo , fe embarcou com os
tambcm para Solor o Padre Fr. mais Rcligiofos para Solor , em
Manoel de Santa Maria. que aportou em dia de S. Tlio-

Ncíle tempo trabalhavao os mé de 165'r. Proveo logo as

Prelados da Congregação em Chriílandades de Meílres
, que

acodir ás Chriftandades de So- doutrinaíTem os meninos , e mais

lor com repetidas mifloens. Lo- Povo. Trabalhou, econfeguio,

go que tomou noíTe do cargo que fe lavrafle na Povoação do
em Goa o Meftre Fr. Lucas

,
Combas Igreja nova , fendo pou-

mandou cinco Religiofos
,

por co decente a primeira. Poz nel-

Vigario o Padre Fr. Sebaftiaó de la por Yigario o Padre Fr. Ma-
S.Joíeph. Foy mandado logo por noel da Conceição; e finalmen-

Vilitador da Religião , e Com- te reparou a Cafa de Larantu-

miííario do Santo Oíficio o Pre- ca, ainda que, como defejava

,

íenrado Fí". Joaõ Rangel com naópodefazeromelmo na Igrc-

dous companheiros. Depois, fen- ja.

do Vigário Geral o Meftre , e Difpofto o mais , que convi-

Deputado Fr. Agoftinho de Ma- nha áquellas Chriftandades , en-

galhaens , mandou por Vifita- trou o Padre Fr.Joaõ em pen-

dor, e Vigário Geral daquellas famentos de abrir novamente al-

Chriftandades o Prefentado Fr. guma
,
porque eífe fora o eípi-

Joaó da Cofta
,
que voluntária- rito , com que fc embarcara em

mente le facrificou áquelle tra- Goa. Foy logo com feus compa-
baiho , lendo actualmente Re- nheiros , difcorrendo varias Po-
gcnte dos Eftudos no Convento voaçoens da Ilha do Ende , e

de Santo Thomaz ; levou qua- paífoii á Província de Bajú, con-

tro companheiros, e o cargo tra-Cofta de Larantuca , com
de CommiíTario do Santo Offi- incommodos, e trabalhos, tole-

cio. rados com inveneivei fofrimen-

Embarcado oPadre Fr.Joaó to , e efpirito Apoftolico. Nef-
da Cofta com feus companhei- ta Provinda foy bem recebido,

ros , chegou ao Alacaífar , em achando difpofiçaô na gente
i)ue achou nova Povoação dos para dar ouvidos á verdade, e
Chriftãos cKpulfos de Malaca, docilidade no génio, para fe fo-

com fua Igreja Matriz , e Ca- gcitar ao jugo de Jefu Chrifto.

bido
,
que viera da mefma Ci- Com eftas eíperanças começou

fíade; e vendo, que os Padres a exercitar feu efpirito , efpa-

Capuchos de Macao tinhaô alli Ihando naquella terra inculta a

feu Hofpicio, os Padres da Com- ícmente do Evangelho
, que fo-

panhia fua Cafa , e Igreja , e mentada doCeo, aflim foy cref-

<]ue aos Religiofos deS. Domin- cendo cm fecunda, e dilatada

gos lhe era mais preciía ,
pela leara

,
que levantou logo Igre-

ja.

I
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ja, com o titulo de S. Domin- tado , fem corrupção , ou máa
£Tos em Soriano. Celebrarão nel- cheiro, ca mefma inteireza no

ia Miíla , com commum conten- habito. Efte eftranhó fucceíTo

tamento do Povo, e começou a naò íó foi argumento do que

concorrer innumeravel a pedir mereceo oPadre naquelle gene-

Bautifmo. Mas nao faltava en- ro de morte; mas de fomentar,

tre efta fermoía, e crefcida íea- e radicar muito aquella Ghrif-

ra o damno da cizânia, favore- tandade. Nao confentirao os íi-

cida do demónio em alguns lhos delia
,
que lhes roubaíTem

principaes da terra, que viviaó aquelle thcfouro ; entre ellesfe

com efcandalo , e perigo de fer- venera fepuitado. Foy o Padre

virem de exemplo. Bufcouos o Fr. JoaÔ da Goíla Portuguez ,

Padre; advertio os que, já que natural da Cidade da Guarda,
por defgraça fua fogiaó ás vo- irmaô de António Saraiva de
zes da Igreja

,
que como Mãi Carvalho , Eícrivao dos Aggra-

os chamava, nao foíTem, com vos , e Appelíaçoens na Corte
públicos defatinos , tropeços, de Lisboa. Tomou o habito na

para os que caminhavaó para Provinda de Gaftella , eftudou

ella. Defprezarao o avifo , e no Convento de Valhadolid
,

naõ valendo , nem a fupplica em que leu Artes. PafPou á Pro-
fâllou-lhes , e reprehendeo-os o vincia de Portugal, delia á la-

Padre com inteireza, e liberda- dia, em que leu Theologia , e
de Apoftolica. tomou o grão de Prefentado; e

Ficarão os Gentios corridos, fendo Regente no Convento de
e confufos ; queriaô

, que o ti- Santo Thomaz em Goa, paíloii

rar-lhe publicamente a vida, fof- voluntariamente áquellas Ilhas,

fe defempenho da fua afronta

,

a que o chamava o Ceo para fo-

mas temiao o caíligo, que lhes bir delias a elle com a coroa
podia vir de Larantuca , e o daquella morte,

motim da terra, em que o Pa- Ficou depois delia correndo

dre tinha muitas vontades prom- com aquella Chriílandade o Pa-

ptas para a defenfa , como de- dre Fr. Manoel da Encarnação
,

pois empenhadas para a vingan- hum dos companheiros
, que

ça. Appellaraõ para as armas trouxera de Goa, e de tal zelo

,

MorU ão da infâmia , e da covardia, dan- e efpirito
,
que bailou a rempe-

P. Pre- do lhe peçonha ; moftraraô-no rar o fen ti mento da fua faíta.

fentddo^ aílim os linaes da enfermidade. Continuou eíle Padre osBautiG

áCot^ de que cahio repentino, e fale- mos, e o exercício de cathequi-

ceo apreíTado , viélima de Jefu zar incançavelmente : e fe efte

Chriílo , ferida em ódio do Eu- era o trabalho com os Gentios

,

angelho. O quanto o Senhor a naô era menos o das adverten-

eftimou , moftrou depois hum cias com os Chriíláos defenca-

prodigio; porque paíTados dous minhados. Divalhe cuidado hum
annos, e querendo os Rcligio- que o andava com efcandalo.

fos trasladar os oíFos para La- Entrou a advertência , continuou

ranruca , abrirão a fepiiltura, a reprehenfao ; finalmente poz
alliftindo muitos Chriftaos da o ultimo esforço no ameaço, e
terra, e acharão o corpo como fortio tal effeito , que o culpa-

^ na hora cm que o tinhaó fepul- do nao fó deíiíHo dos defman-
chos

,
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,

c'ios, mis qiii/. fazer hiima con- nicho, em que eftava no mefmo
filFao geral. AíTentou com o Pa- Altar, a Imagem de huma Se-

dre hora deíocciípada , e pofto nhora do Rofarlo , e fobre elle

huma tarde a feus pés na Igre- proftrada , adorava a Hoftia , e

ja , vio o mefmo Padre, levan- Caliz, e logo íe recolhia no meí-

tando os olhos á porta delia

,

mo nicho. Ficou como tranfpor-

que parava hum Ghriftao ( que tado o Gentio em quanto fe

hia paíTaiiio) fem tirares feus

do G )nfenionario. PaíTou outro,

e fuccedeo-lhe o mefmo , e af-

íim huis atraz dos outros fe fo-

raõ ajuntando muitos. Deu o

acabava a MiíTa , cahindo então
em terra, como fe ficara lem vi-

da. Ni6 valerão remédios hu-

manos ; e depois de largo efpa-

ço, tornou em fi a tempo, que
Padre a abfolviça(5 ao peniten- o Vigário tinha chegado, eíhc

te , e chamado da novidade, perguntava o que tivera .'^ Ao
chegou aos da porta, pergun- que refpondeo

,
que o q-íje o prof-

tando lhes quem os detinha .'' Ao trará fora o penetrarfe do paf-

que refponderao todos
, que o mo do que tinha vifto ; e con-

que tinhaô vifto na Igreja os tinuou o que fora , accrefcentan-

fufpendera ; e continuou hum do que eftava certo , e fegu-

delles : Oue em quanto o Padre ro em fua alma
, que a Ley dos

confejfara o penitente , viraò hum
rayo de luz claro , e refplandecen-

te
,
que d) te6to da Igreja de/cia

fobre o Confejftonario , cahindo en-

tre o penitente , e o Confejfor , e

Ghrifta.os era a verdadeira , e

que íó a ella queria abraçar , e
acabar nella a vida, Gathequi-
zou-o o Padre , e bautizou-o bre-

vemente , fendo a fua converfao

que ^ a abfolviçaÕ acabada y defap- (como de peíToa principal) e
parecera. Authenticou-fe ocafo, o cafo , que teftemunhava , a

e foi melhor teftemunha a gran- que reduzio a muitos , e confir-

de volta
,
que o penitente deu mou os reduzidos,

no eftylo de vida, taõ conheci- Naô lhes fervio de menos
da, e admirada na terra, como confirmação, como de igual glo-

o fucceíTo com que principia- ria áquella Ghriftandade , o que
ra. agoja diremos para novo aP

Mais eftrondo foy outro , fombro , e coroa defte Capitu-

que fevionamefma Igreja, em lo. Juntos huma noite hunspou-
credito do mefmo Padre, ecori- cos de Gentios na diabólica oc-

firmaçaõ para a Ghriftandade cupaçao de fazerem feitiços
,

delia. Gelebrava o Padre Fr. para le vingarem , e fazerem

Manoel o dia de S. Domingos damno a alguns Ghriftaos, ihes

com o aceyo, e ornato
,
que per- appareceo de improvifo hum

mittia a terra, e a Igreja. Che-
garão aporta delia alguns Gen-
tios levados da curiofidade , e

hum delles com confiança de

principal entrou dentro a tem-

Frade , veilido no habito de S.

Domingos , com hum bordão,

e dando-lhes alguns golpes com
elle, lhes dizia: Qtiem vos obri-

ga , de/atinados , a cccnparvos em
po

,
que o Padre fe punha no fervica do demónio ^ fazendo feiti-

Altar; e reparando nas ceremo- ços nas minhas Chrijlandades ? An^
mas da MiíTa, vio que, ao con- day daqui, anday ^ e naÕ vos ftiC"

fagrar o Padre , íahia de hum ceda outra vez\ que fera o cajli-

go
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go mais rigo^ofo, E diro iiio

,
midide ; enxii^ou-a com Kuiq

defappartfcco. Levantarão íè as fanguinho, masvio, que n^fcia

Gentios igujlmente, que afron- outra, que já fe engroíTava e^i^

íados , confuÍDS ,
porque eílavad fuor

,
que litnpo fegunda vez

j^

fjchados y e nao viaõ por onde correo mais copiofo. Convocoi|
o Padre cntraíTe , ou fahiíTe. o Padre gente para teílemunha,!^

Mas duvidando fe feria o Viga^ o milagre, e fazendo por cisíça

no, ainda que no roílo lho nao vezes a diligencia de applicair

parecera , Ic queixarão ao Scr o íanguinho, o tirou na uUim,^

nhor áà terra
,

que bufcando com algumas nódoas de langue

com elles o Padre Fr. Manoel, frefco. Vi-o o Povo, c proftran^

cí)m ícus mefníos tcftemunhos do-fe todos por terra ,
pedia^

fe defenganou , de que naó fo- com lagrimas, e clamores i ^Qtí

ra aquelle o Padre. Divulgou-fe nhora
,
que a fua clçmencia mç^

o caio, e entendeo o Vigário, deraíTe os eíFeiços
,

quç çpft\\*

e moi^ Chriftãos da terra
,
que maô feguir-fe a femelhantes Ç\'

o Religi :)f() do bordão naó fe- naes, Naõ tardo\i em confirmí^I-

ria outro íenaô noíTo Patriarca lo a experiência i e íucçedep ijf;

S. Domingos
, que guardava a- íim.

quella Chriftandade como vinha ReíolveraÓ-fe os Hollandçr
do Se:i'ior , de que feus filhos zes a arrazar a Fortaleza , qaç
eraõ venturolos Obreiros. tinhao na Ilha de Splor

,
por inú-

til , e fur^dar na Ilha de Timoí
CAPITULO VIII. outra , em que fortificando-jíe

,

fe fizeflem poderofo* para a fua

Prodígio notável
y fíicceâiâo emTi^ empreza fufpirgda , de Ungar

mor. Trabalhos ,
que a elle fe fora da Hhíi ps Çhrift^os

, que

feguirao naciuellas Chrijianda- afíiftiaò nella dç Larantuca , ç
des. Maravilhas com que o Ceo os Religiofos de S. Domingo^

,

as defendei que fomentavaô fua affiftencia

,

porque para os naturaes bafta-

AC-iava-fe neftes tempos a f- va hum ameaço , içando a fiia

íiítindo por Vigário da cobiça com o commercip do frn-

IgreiadeS. Domingos, no Rey- dalo. Com eftas cfperanças to-

no de Amanence, o Padre Fr. moraó com violência huma For-

Jordão de S. Domingos, Reli- taleza
,

que em Cupaô eftava

giofo muy obiervante, e refor- principiada, e feit^ Praça d?

mado; luavida, hum incançavel armas, romperão guerra com §

dcfvelo na converlaõ das almas
,

gente de I^arantuca
,

qxie r,ej[i4i»

occupandi» o tempo
,

que lhe na Ilha , convencidos , qi^e te-

reít iva dcíle exercício , em con- riao á lua devoção tçdos os Mou-

fultar com Dcos na oração, os ros de4Ia. Tentarão logo ?lguns

caminhos de continuallo. Aílim Reys Timores para a liga, en»

fe detinha em huma occafiaódi- que fó veyo D. SebaftiaP Rey
ante da Senhora doRofario, de Amauy , ou por faltar na ter-

de que era extremofo devoto

;

ra o Vigário da Chriftandade ,

e chegando a bei)ar-lhe os pés, ou por lhe cegarem a razaõ as

reparou
, que a Senhora tinha negaças do intereífe, e promet-

tuberto o roílo de alguma hu- teo
,
que entregaria as cabeças

dos
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dos noíTos
,
que feriaò cincoen- o Padre Fr. Jordão de S. Do-

ta Mofquetciros , e leu Gapi- mingos , entendendo, que aquel-

taô, queeataô era Mathlas Fer- le era o coração
,
que infundia

landes, natural de Larantuca. alentos nos Soldados
,
para que

Para efta facção ajuntou com os nao atemorizaíle o reparo de

prefteza toda fua gente , e ai- poucos. Era o Rey Ghriftaò ^

guma eftranha , de que formou mas filho da cobiça ; intereíTes,

hum Exercito de vinte mil ho- e efperanças o dobrarão áquel-

mens, com que bulcou , e lan- la infâmia. Prometteo entregar

çou qum cojdao aos cincoenta, ò Padre ,
que avifado de hum

que avifados do que fe paíTava, Chriftaó , íe paíTou ao Reyno
fc tinhaó acaftellado em huma de Senovay ,

perfeguido fem ef-

eminencia,íitiodefenfavel; mas feito dos que o feguiaõ por or-

faltos de mantimentos , os re- dem do Rey, que chamando os

duzio brevemente a fede , e a Hollandezes ( depois de roubar

fome, a tomar a defefperaçaó a Igreja) fez brindes á fua ira,

por refgate , difcorrendo
,
que olFerecendo-lhe o eftrago delia

,

em que entrarão igualmente o

defacato , e o fogo.

Tendo logo noticia do fiic-

ceíTo o Padre Fr.Jordão, e mais

Padres , e Cliriílãos
,
que fe acha-

rão em Senovai, fe ajuntarão os

ainda entregando-fe , tinhaõ cer-

ta a morte ; e fahindo em hum
corpo , difparando os mofque-
tes , e logo com a efpada no
punho, romperão os inimigos,
fazendo nelles hum inftantaneo

,

e incrivel eftrago , fem que de Soldados para dar fobre Ama-
todos fe predeíTe hum único, nence, mas nao havendo Capi-

Unio-fe logo a multidão dos ini- taõ, porque Mathlas Fernandes

migos , e vieraô , mas fem ef- fe tinha retirado a Larantuca,

feito, perfeguindo os retirados, houve íobre o lugar tal conten-

que recolhidos a Amanence
,

da
, que vendo-fe o precifo da

voltou o Rey de Amauy para occafia6 , e naó querendo ne-

luas terras , refpondendo aos nhum dos que entendiaó mere-

que o calumniavaô , de que com cero pofto ceder do capricho,

tantos, nem enveílilfe , nem def- fe refolveraõ todos, a que oPa-
barataffe taô poucos : Qtie no dre Fr. Jordão de S. Domingos
cerco , e na retirada guardara , e foífe Capitão. O Padre

, que cria-

defendera aefles hum Frade no ha- do no retiro da fua cella, ou no
hito de S. Domingos

,
que fô le- exercicio da fua Igreja , naó fa-

vantando o> olhos ^ ou dizendo hu- bia fuftentar na maô mais que o
ma palavra , os atemorizava , e Breviário, ou a difciplina , co-

fufpendia. Entenderão os noíTos , meçou a pedir com lagrimas aos

que feria noíFo Patriarca
, que amotinados, que viíTem ,

que a

peleijava contra os inimigos das caufa era de Deos ,
por quem

fuás Ghriftandades , como em podiaõ facrificar pondunorcs
;

que elle era hum pobre velho,vida o fizera contra os Albigen-

fes.

Vendo-fe o Hollandez tao

mal fuccedido naquelle feu con-

federado , inflou com o Rey de

que o mais a que fe obrigava

,

era a morrer com elles no rií-

co, mas que de governo de ar-

mas era taô ignorante , como
Amanence, que lhe entregaífe falto de forças para maneallas.

Na.
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Nada váleo para aefcafa; acei-

tou o nome de Capitão, e paf-

faraó a Amanence. Tinha-íe o

Rey retirado a humas ferras , de

donde mandou ao Padre pedir

perdão arrependido , reftituin-

do as alfayas da Igreja
,

que
guardara ( aífim o dizia ) como
leal filho delia. Naõ fe lhe de-

ferio a nada.

Mas os noíTos achando-fc

defafombrados , e Senhores da

terra, aflim fe deixarão levar de

hum tal defcuido
, que chegou

o Hollandez fem fer íentido, e

dando hum aífalto , degollara a

todos , a naô fer o valor de Mat-
theus da Cofta

, ( Capitão de
huma eftancia ) natural de La-
rantuca, que achando-fe com as

armas nas mãos, envellio ló , e

deftemido os inimigos , matan-
do lhe o Capitão , e fulpenden-

do o Ímpeto dos mais, até que

chegando osnoíTos, e dando lo-

bre elles , naô ficou hum com
vida, cahindo todos no lugar,

em que lacrilcgos tinhaó quei-

mado a Igreja ,
para que íe vif-

íe
,
que fora golpe da Divina

vingança.

Confeguida a vitoria, e al-

cançada depois a noticia de que

o Hollandez efperava de Bata-

via foccorro de importância
,

apreífaraó-fe os nolTos em re-

correr a Laranruca , que amea-

çada da mefma guerra, lhe nao

mandou mais que o Capitão

Balthafar Gonçalves, homem de

valor , mas já taô entrado em
dias, que lhe deraõ por adjun-

to o Padre Fr. Francifco da Con-
ceição , Religiofo de grande

zelo nas importâncias da Chrif-

tandade , de efpirito ardente,

adlivo, e refoluto para manear
as armas contra os inimigos de

Dco?. Mas naô bailou a falta do
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foccorro para quebrar os âni-

mos aos que fe achavaô na Ilha

de Timor. Era a mayor defen-

fa cem Molqueteiros ; com eíles

paflaraô a occupar o pofto, em
que o inimigo intentava fazer

hum redudlo no coração da Ilha,

em que aíliftiraõ feis mezes
,
paf-

fando alguns incommodos , e

fomes , depois que fe acabarão

os baílimentos
,
que recolherão

de algumas entradas nos Rey-
nos rebelados. Mas chegando
noticia , que o Hollandez efta-

va em Cupaô com poderoío Ex-

ercito , e Capitão grande Solda-

do, celebre , e cheyo de glorias

militares , cuftou muito ao P. Fr.

Francilco fufpendera refoluçao,

que tomavaô , (
prudente , e del-

culpavel na grande defigualda*

de de poder ) de defamparar a
Ilha, e paíTarem todos a Laran-
tuca. Finalmente deveo-íe ao
feu conielho , e ao feu traba-

lho , o naõ fe largar o pofto.

Tardava o inimigo , entrarão

os noíTos em conielho
;
pareceo

conveniente deípedirem dous
Capitaens, Mattheus da Cofta,

e António Ornay, que com fef-

fenta Mofqueteiros paíl*aírem a

caftigar hum Rey rebellado ( em-
baraçando, que naô engroíFaífe

com fuás gentes o Exercito ini-

migo ) e recolheíFem de fuás

terras algum mantimento. Mas
em breves dias viraô

,
que fe

lhe chegava o inimigo Hollan-

dez com dezoito mil homens de

varias naçoens , quando dos nof-

fos fe contavaô quarenta Solda-

dos de moíquetc , e pouco mais

de cem Timores , todos antes

encorrallados, que guarnecidos

no pofto ,
que tinhaô tomado.

Pareceriaô fem duvida fabulo-

fas, e inventadas idéas, ou el-

crituras apócrifas , alheas , e va-

SíTf fias
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,

fias de toda a verdade eftas , de beçando corpos , até que, morto

que vamos tecendo hiíloria , a o Capitão Hollandez
, (que fóy

naô ferem os mefmos inimigos e deítemido, fuftentou o impe-

da Fé 5 e da verdade , os que to do aíTalto) ficou deftruido o
contra li teítimunharao a nolTa

,

Exercito , efcapando dos Hol-
enfinados á fua cuíla , e convcn- landezes lo cinco com vida , in-

cidos da experiência. Mas ad- numeráveis mortos no campo

,

mirem-fe embora os faltos de em que também cahio o rebel-

fé ; que nós
,
que com o lume de Rey de Amanence , retiran-

della vemos os poderes da Divi- do-fe poucos dos feus
, que le-

na Providencia , naò eílranha- varaó aos mais rebellados as no-

mos
,
que quizeífe efcolher hu- vas doeftrago, e depondo con-

ma maó taò pequena , como a formes ( o que também os cinco

de tao poucos Catholicos
,
para Hollandezes )

que em quanto

efgrimir a fua efpada , levanta- durou a batalha , viraõ, quehunj

da fobre tantos facrilegos. Na Frade em habito de S. Dominr
defigualdade do braço , e do gos , com huma cana de benga^

golpe, fe via quem movia aquel- la na maó, os feria, e atemori-

le para defcarregar eíle. zava , bradando-lhe
, que fugif-

Formado o inimigo na nof- fem , e fe retiraíTem. Qiiem du-

fa fronteira, fe começou a tra- vida, que difpunha aProviden-

var a peleija
,
que durou trez cia Soberana ,

que fe viíFe na

horas , fem damno noíTo , e mui- fundação, e confervaçaô dag

to confideravel do inimigo. O Chriftandades da índia
, ( como

que vifto pelo Capitão , refol- Colónia de Portugal) a que fe

via-fe em pôr cerco á trinchei- admirara na fundação, e propa-

ra , envergonhado , naó fó de gaçaÕ defte Reyno todo íeu,

lhe fazermos refiftencia , mas fuftentando o braço de Deos o

ainda damno ; mas os noííos ad- Eftendartc Portnguez femprc
vertidos , e acautelados , fe fo- vitoriofo , entre a tíifparidade

raó retirando a melhor pofto, e de prevalecerem poucos coníra

mais fácil, para fe encorpora- muitos ? Argumento com que
rem com elíes os dous Capi- Moyfés fcgurava aos líraelitas^

taens
,
que já tinhaõ chegado, que eraõ o Povo de Deos mais

Poz-fe em execução a melhora favorecido, e mais mimofo. Mas
do íitio, fem que as diligencias grande gloria para os cultores

do inimigo ferviíFem de emba- daquellas , Chriílandades , vir

raço ; e paíFada a noite com as noílb Patriarca a íuílentallas,

arm.as na mao , chegando de ma- por moílrar a Providencia , com
drugadaosCapitaens , fem mais que Deos fe havia com ellas.

advertência, que a de feu valor,

acommetteraò por huma parte

o quartel dos mimigos , em quan-

to os outros por outra , com re-

foluçaó taó prompta , tao ya-

•IcQte , e deftemida ,
que atónito

o inimigo, na5 fe refolvia a que

parte fizeíTe frente, em^quanto

os noíTos intrépidos hiaõ defca-

CA-

Deureron;
cap. ^2.

Quomo-
áo pcríe-

quatur

unus mil-

ie , 8c duo
fugient

dcceni

mi ília

'

m



CAPITULO IX.

Novos prodigíOT , com que o Ceo

favorece os Chrijiaos de Timor
em nova , e mais poderofa inva-

Jao dos Hol^andezes. Defenga-
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aportarão em Timor com tanta

felicidade na viagem , como ale-

gria , e alvoroço no recebimen-
to , que durou pouco

, porque
adoecendo o Vigário, paílbu bre-

vemente defta vida , recebidos

^ ^ os Sacramentos , com moílras
nados efles de Timor pajfao a de contrição verdadeira , e ef-

Larantuca com Armada formi- peranças do immortal premio
davel^ que fe retirafem opera- delia.

§aÕ alguma. Mas naõ ceíTou a prevençaá
contra o inimigo , e dilpoliçao

COnfufos, e corridos os Hol- para o que convinha ao confli-

landezes de fe verem def- fto efperado. Mandarão aíBftir

troçados de tao pouca gente, aoRey dcAmarrafte (D. Agof-

( antes cegos, eobftinados, pa- tinho , reduzido, e bautizado
ra naó reconhecerem

, que bra- pelo Padre Fr. Rafael da Veiga

,

ço mais que humano nos defen- e entre todos os Reys o mais
dia, eoscaftigava) lançarão fa- leal, e fiel á ley, que profeíTa-

ma , c com eífeito trouxera© o ra ) dezafete Mofqueteiros , por
mais confideravel poder de Ba- Cabo Joaó Serrão da Cunha,
tavia em huma Armada com Foy eíla prevenção a mais ne-
mil e trezentos Hollandezes, e ceíTaria : porque movendofe to-
innumeravel Soldadeíca de na- do o poder Hollandez de Cu-
çoens eftranhas. Bem julgavaõ paõ , aonde em defembarcando
os noíTos Religioíos de Timor fizeraó Praça de armas, gover-
que os cafos precedentes eraó nados por Thamcn,.o mais es-

milagres , e que nem fempre os forçado Hollandez, que tinhaó
deviaò efperar, ainda que fizcf- em toda a índia, encaminharão
fem fempre pelos naó deímere- a marcha a caftigar o Rey de

"Rey ãâ

Ámarraf*
U hauti-

\ado pelo

pelo P.Ff:

Rafael da
Veiga^

cer. Affim recorrendo primeiro

ás armas de fua profiíTaô , em
exercicios penitentes, devotos,

e continuados, mandarão a La-

rantuca a pedir foccorro , dan-

Amarrafte
,
pela conílancia , com

que fempre defprezara a prati-

ca da liga. Mas fuccedeo-lhes

mal
j

porque errando o cami-
nho

, ( ainda que guiados pelos

do noticia do que íuccedera , e mais práticos nelle) tomarão o
do que fe efperava. Era Viga- mais diificil, efragofo, chegan-

rio das Chriftandades o Padre do a Amarrafte cançados , e deí-

Fr. Manoel da Conceição, (de truidos. Tinha já o CapitãoJoão
que já fica noticia ) e incança- Serrão eícolhido pofto com os

vel ícu zelo na coníervaçaò dei- doze Mofqueteiros
,
porque os

las. Convenceo , e obrigou ao outros tinhaõ chegado enfer-

Capitaó mór Francifco Carnei- mos: afliftia com elle o Rey com
ro, que íe ajuntaífe o que foífc parte da fua gente ; e vendo a

poífivel de foccorro ; e embar- do inimigo taõ numerofa ,
guer-

cando-fe com elle, e com o Pa- reira, e luzida , levantou ao Ceo
dre Fr.Joaô do Rofario, (ten- os olhos, e pondo nelle o cora-

do deixado em íeu lugar o Pa- çaõ , e a confiança , fe diípoz

dre Fr. Eftevaõ do Rofario

)

para a peleija. Por duas partes

Part. IV. Sfll ii fe
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fe podia avançar o pofto

,
que a Deos do manifcfto prodígio.

o noíTo Cabo efcolhera ; e íem O Rey com as mãos levanta-

que a deíigualdade, que no ini- das ao Ceo, naõ acabava de a-

niigo eftava vendo, Ihequebraf- gradecer , e admirar as miferi-

fe o animo , ou lhe efmoreceíTe cordias do Senhor das baralhas.

o coração ( todo Portuguez ) no Mas eraó muitos os prodígios,

inevitável do rifco , a ambas as que tinhaÓ experimentado nef-

partes attendeo , e fortificou

,

ta , e forao os íeguintes.

pondo em huma cinco Mofque- Deu no mayor ardor da pe-

reiros , e alguns Timores j na leija huma bala de molquete nos

mais arrifcada ficou elle , e o peitos ao noíTo Capitão, de que

Rey com alguma gente fua. Pa- cahio, ao parecer, fem vida. O
recia a diípofiçaô antes deli- Rey, que eftava á fua ilharga

,

rio, quedefenfa; antes parecia vendo o Capitão fem ella , e a

o pofto altar de poucas victi- fi fem defenfa , com os olhos

mas, offerecidas ao golpe, que cheyos de lagrimas levantou a

fortificação para fe defender a voz ao Ceo , dizendo: Já ago-

elle. Bramava o Capitão Hol- ra minha miilher , e filhos Jerao

Jandez de cólera , corrido de mortos^ ou cativos \ e eu, eomeu
ver os que lhe faziaó cara : af- Reyno perdido : mas fejais muito

fim avançou , antes defprezan- louvado fempre meti Senhor. Mal
do, que pertendendo a vitoria; acabava de ©pronunciar, quan-

mas foy taó valorofamente reba- do o Capitão fe levanta fem fé-

tido, e taô deftramente varejado rida, ou lefaô alguma , conti-

da pouca mofquetaria ,
que , du- nuando com o mefmo vigor a

rando a peleija do romper da ma- peleija. Seguio-fe novo prodi-

nháa até ás trez da tarde, fe via gio. Era infuperavel a multidão

já o campo inimigo femeadode do inimigo; cabidos huns , ap-

corpos mortos ,
que embaraça- pareciaó outros peleijando co-

vão , e atemorizavaò os vivos, lericos , em vingança dos def-

femquedosnoíFoscahiírehumíó. troçados, quando no mayor ca-

Reparou-o o Capitão Hol- lor de hum aífalto , reparou o
landez ; e vendo ,

que á profia Capitão que rebatiaó com el-

continuava o damno ,
quiz, íem le a fúria dos inimigos mais

rooftrar fraqueza, retirar a gen- cinco Mofqueteiros
, que julga-

te com que fe achava , quando va ferem os que no outro pofto

já avio pofta em defcuberta fu- tinha deixado; e por mais que
gida , e tao atemorizada

, que os via peleijar com grande ef-

feguida dos noífos doze Mof- feito, os reprehendeo, fem que
^ueteiros , e alguns Timores

,

algum deixaífe o fitio , ou vol-

fe concluio hum tal eftrago , que tafle o rofto. Suípendco-fe o Ca-
dos HoUandezes ficarão trezen- pitaô, (vendo que foube logo,

tos no campo, de outras nações que oscmco, que deixara, con-

naô tinhaó numero. Tomarão tinuavaô no pofto , em que os

os noífos trez bandeiras , algu- puzera ) que o Ceo lhe aífiftia.

mas caixas, muitas muniçoens, Entendeo-o depois meIhor,quan-

petrqchos de guerra , e carre- do por confífi!aõ dos mefmos ven-

gados de defpojos, íe retirarão eidos foube de outro prodigio

ao pofto , dando todos graça» fuccedido ao mefmo tempo ; e
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foy

,
que viaô os Hollandezes tuca, nao fem grande rifco , o

qi)e da parte dos noíTos fe adi- Padre Fr.Joaô do Roíario
; pe-

antava a todos hum Frade deS» dio Capitão , deii-íe-lhe Simaó
Domingos , que fazendo tiros Luiz, peííoa de experiência, e
muy amiudados

, com grande valor. Teve logo em que exer-
eftrago nos mais avançados dos citallo : porque chegando com
inimigos , tendo junto a 11 hu- o Padre a Timor, acharão no-
ma peíToa

,
que elles naõ divi- ticia que o Hollandez proííava

favaõ bem , mas fó a acçaõ de em levantar Fortaleza no cora-

Ihe ir carregando o mofquete. çaódailha; para o que, embar-
Os Hollandezes entendendo que cando-íe para Batavia os que
leria algum dos Religioíos

, que efcaparaó de Amarraíle , tinhaó
reíidiaõ em Timor, ( de que ai- deixado quarenta e quatro Hol-
li naa eílava , nem chegou ai- landezes com iriuitos mil ho-
gum) vendo o ellrago

, que lhes mens de varias naçoens , e al-

fazia, ameaçando-o raivofos , e guma artilharia naquelle fitio

,

encarniçados, lhes diziaô : A- que muitas ve?.es eícolhera. Com
poiitay bem j Padre

'^
que^feme nao efta noticia fe reíolveo o Capi-

acertares amim^ hey de derribar- taô Simaõ Luiz , e o Padre Fr,
vos a vos. Mas nao lhe durava Joaõ do Rolario , com alguma
ao ameaçador a vida mais, que gente da terra, e os de Laran-
€m quanto tardava o tiro

, que tuca
,
que tinhaó ficado do paf-

^ naó era muito. Aílim era^depois fado confliao , e foy marchando
pratica dos que eícaparaó : Oite abufcar oHollandez no íeu alo-

nao fe podia ir peleijar a Timor
^

jamento. Mas clle quebrado e
porque os Frades de S. Domingos medrofo com o golpe ainda frelr

daquella Ilha erae mais dejlros , co, nao fe dando alli por fegu-
que os mefmos Soldados, ro , fe retirou , ainda que com

De grande coníequencia pa- grande trabalho, a huma ferra,

ra as Chriítandades (pela fegu- ( íitio mais que defenfavel aa
jança delias, e confufaó dos parecer inacceílivel ) efortifican'-

feus inimigos , e rebellados) do-fe nelle com a fua artilharia,

foy a reputação , em que as ar- e innumeravel Soldadefca , zom-
mas dos Fieis ficarão com eíles bava do alTalto

,
quando íe vio

fucceíTos mimofas , e favoreci- accommettido , e logo entrado

das do Ceo, e fem duvida com de dous Capitaens noífos , An-
alKftencia do noíTo Patriarca

,
tonio da Conceição , e Francif-

grande Soldado para provar a co da Rocha
,
que fobindo ( aii-

maó contra a herefiia. Mas que- tes trepando) com os íeus Sol-

ria o Ceo trazer continuamen- dados por caminho , em que
te exercitada a Fé dos Padres

,
tanto como dos pés fevaliaõdas

e dos Chnítáos
,

pondo-os no máos , depois de dada a primei-

ultimo defamparo , e naõ lhe ra carga, foraó levando tudo i

faltando depois com o foccorro. efpada , livrando-fe fó delia os

Agora experimentarão o pri- que nos defpenhadeiros bufca-

meiro, falecendo o Capitão mór vaó morte mais rigorofa. Fica-

Francifco Carneiro de Siqueira, raõ prizioneiros os Hollande-

total efperança de toda aquella zes
,
porque poftos á parte , e

Ilha. PaíTou logo delia a Laran- com bandeira branca ,
pediaô

quar-
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quartel. Chegou o numero dos chos , fcguindo-fe lego o De-
mortos a mil e oitocentos , e creto de que todos os Reli-

em litio , em que para fe de- giofos deípejalTem o Reyno.
fenderem , e offenderem , lhe Era nefte Vigário o Padre Fr.

baftavaó íòmente as pedras por António de Macedo , Religio-

armas. Perguntou-lhes o Pa- ío de grande zelo , e efpiritoj

dre Fr. Joaõ do Roía rio : Ccnw e dando noticia a Goa do efta-

fe iiaÕ tinháÔ defendido emtalpof- do em que lícavaõ as coufas do
to tantos , e taÓ bem armados^ MacaíTá, lhe mandou o Vigário
e contra tao poucos ? Ao que ref- Geral da Congregação, oÁlef-
ponderaÓ: Qiie omefmo fcraxel- tre Fr. Lucas (que o era entaó
los fobir d ferra ,

que entrarem- da fcgunda vez ) que íe reco-

fe de Mma tal cobardia
^ que naÔ Ihelíe a Larantuca, com Paten-

Jó naÕ pcdiaÕ menear as ermas
^

te de CommiíTario das Chrií^

mas muitos nem lançar mao dei- tandades de Solor , e do Santo
las. Digaó os mais práticos nas OiKcio , o que poz Icgoemexe-
Hiílorias

,
quando viraõ o Ceo cuçaõ , como o Vigário Geral

mais repetidas vezes empenha- o loccorrer aquellas Chriflanda-
do em favorecer os Soldados des de mantimentos, e Religio-
de Chrifto ? que neíle dia fo- íos. Aílim mandou quatro com
raò taõ formidáveis paraosHol- os mantimentos ,

que pode a-

landezes
,

que fuípenderaô as juntar, cm hum patacho, que
armas , defcnganados nas cpe- navegava deCta para a China,

raçoens de Timor: mas tuícan- Mas cahindo logo nas mãos dos
do teimofos cutro csmirho pa- Hollandezes

, que andavaô fe-

ra emmudecer naquelias Ilhas a rhores da Barra , foy metido a
voz do Euangelho. pique , íalvando-fe hum único

Voltarão pois á indignação Religiofo a nado, e ficando as

as maquinas de íuas eíperanças, Chriftandades de Solor fem a-

e o ultimo esforço de iuas ar- quelle foccorro.

mas contra Larantuca ^ favore- Mas mayores hcftilidades in-

ceo-lhes afortuna os intentos tentarão nellas os Hollandezes^
com o fuccedido no Macaílá. que vendo que o Rey do Ma-
Morto o Sumbaco feu Empera- callar expulíara os Religiofos,
dor, e fuccedendo-lhe cutro de alentarão as cfperanças a que
génio mais frouxo , e que fe fizeíTe o mefmo a todos os Por-
deixava dominar dos feus Ca- tuguezes, ficando-lhe franco a-

cizes (fendo hum inílnmento quelle porto para o commercio
do que lhe fr|: geria qualquer do fandalo. Mas para apadri-

delles ) foy a primeira relolu- nbarcm a fua prcpoíla, apreíla-

çaõ
,
que tcmou, mandar dcrri- raõ huma Armada .de vinte e

bar as Igrejas dcs Religiofos
,

íeis velas
, para que palTaíTe a

deixando íó a Matriz , rtminif- dcílruir Larantuca, em que ef-

trada por lum Ecckfaliico Je- .piravaõ es loccorros de Timor,
cular. AlTm foraó airazadas

, ( priíreira cncia de fua cobiça)
com magoa , e ellrarho lenti- e de caminho eíTeituaíTe cem o
mento do Povo, a de noíTa Se- Macaííar a expulíaõ dos Portu-
Tihora do Rolario , as dos Pa- guezes, antiga empreza de fua
dres da Companhia ^ c Capu- ciperança* Cem dias lurgio a

Ar-



Livro quarto Cap. IX. 695
Armada defronte de Larantu- dos pelos Mouros de Berrajr.

ca, porJunho de 1Ó60. Atemo- Ponderou o aperto , e ultimo
rizados os moradores , começa- delamparo o Padre Fr. António
raô a recolher o mais precioíò de Macedo ; e dando tudo por
no retiro da ferra

; ( couto , a perdido , nao lhe deu a afSic-

que todas aquellas Ilhas recor- çaó mais tempo
,
que para en-

rem no ultimo aperto) retirou- trar na Igreja , tomar a Ima-
feamais gente

,
que antes , que gcm de noíTa Senhora em hum

de defenfa, podia fervir de em- braço, e a de S. Domingos em
baraço. Mas o Vigário da Chrif- outro; e fobindo ao alto de hu-

tandade, (que era o Padre Fr. ma ferra, coliocadas as Imagens
António de Macedo) efeucom- com os rollos voltados aos ini-

panheiro , tratarão de preven- migos
,

propunha á Senhora
çoens mais proveitofas ; derao

( proftrado por terra , com os

principio a huma Novena áSe- olhos cheyos de lagrimas, co-

nhora da Piedade , Padroeira mo o coração de Fé) femelhan-
daquellas Ilhas

,
para que as am- te fupplica : AUi ejim ^ Senhora^

paraíFe, edefendeíTecomo fuás, os inimigos de vojfo Filho \ alli a

tendo no fim da Novena o Se- cafa , em que vos hiifcaÕ , e vos

nhor expofto, e adorado do Po- adorao os vojfos Fiéis Chriflãosy
vo com fiipplicas

, e lagrimas, naÕ confintais ^
que aquelles facri-

taô frutuofas, que de repente, legos fe atrevao ao voffo throno

y

fem fe faber a caufa, levou fer- nem que oí Fiéis defconheçaÕ ovof-
TO o inimigo , e deixou defaf- fo patrocinio. Cofiumado ejià o vof*
íombrado o porto. fo Rofario a dar viciaria , nas mãos

PaíTou a Armada ao do Ma- tendes as armas ; naõ fe podem
caíFar, fazendo algumas hoftiíi- atrever a ellas os membros do de*

dades aos Mouros, que de ace- monio
^

quando vos hajlou humd
morizados ( com o feu Rey ) vie- planta para lhe quebrares a ca-

raó nas propoftas , que lhe fa- beça. Nao permitia^ Senhora ^nao

ziaõ de Batavia , fendo a pri- permitia vojfa clemência ^ que tri^

nieira
,
que lançaíTe de feu Rey- iinfem aquelles bárbaros dejles poií-

no os Portuguezes. Depois fe cos filhos
,

que aqui vos chamao

dividio a Armada em duas Eí- Mai de mifericordia,

quadras: e tratando da que nos Levantou niíto o Padre os

toca, (pela relação de hum pro- olhos á Armada, (que íe deti-

digio, que fervio de novo cre- nha em praticas com os Mouros
dito a ellas Chriílandades , e de alliados , que em fuás embarca-

ultimo ameaço aos Hollande- çoens a rodeavao , dando aos

zes) voltou outra vez comqua- Hollandezes a boa vinda, e con-

torze náos íobre Larantuca em vidando-os para que faltaífem em
tempo, em que nella naõ havia terra) evioquc, paíTadas pou-

quatro homens de armas para a cas horas, levando as ancoras,

reíiftencia
,

por terem paífado fe foraõ retirando com preífa

,

todos ( com dous Religiofos
, e moftras de quem hia fogindo.

que também entendiao
,
que o Lançou-fe o Padre por terra

,

Hollandez naò voltava tao de fem lhe caber o coração no pei-

preíTa ) em foccorro dos Chrif- to de alegria , dando graças á

tãos do Ende pequeno, aperta- Senhora, e admirando a Provi-

den-
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dencia , com que íegunda vez fegiiidor da Igreja. Mas ainda

refgatara Larantuca ; mas mui- fe naó defenganarao eítes , en-

tornais admirado
,
quando, rcf- tendendo, que achariaó em Ti-

tituidas as fagradas Imagens á mor melhor fortuna , como o

Igreja , teve noticia da caufa da tinha difpofto , e o efperava a

retirada ; e fuccedeo aílim. Con- fua diligencia. Eftava aflentado

correrão os Mouros aliados, e com o Rey de Lifao, , e Ama-
dando fundo a Armada , fegu- nabao , ( efcufando-fe á pratica

ravaõ aos Hollandezcs
,
que fal- os mais da Ilha) que, deftruida

taíTem em terra
,
pois ao pre- Larantuca , viriaò a deíembar-

fente naõ achavaõ nella quem car nos feus portos
,
para que

lhe fizeíTe a minima reíiílencia. lhe entregaíTem os Padres , e

Perguntavaó-lhes os Hollande- Chriftâos
,

que fe achaíTem em
zes : Se na terra havia Cavalla- feus Reyno

;
para o que apor-

râ, e refpondendo-lhes os Mou- tariaõ de noite , e paíTariaô á

ros : Que fó dous rocins fe acha- Povoação
,
guiados de huns fa-

riaÕ em toda ella , lhe tornarão

:

chos accezos : mas o Ceo
,
que

(tratando-os de falíos, etraido- efpalha fua Providencia por to-

res ) Que jd fahiaõ a cavilaçaÕy dos os caminhos, por mais que
com que os queriaÕ entregar

\
pois fe juramentaíTe o fegredo , dif-

dizendo-lhes
,

qtie naÕ havia nem poz que vieíFe á noticia do Ca-

Soldadefca^ 7iemCavallaria nater- piraô mór de Timor, Simão

ra , eJiavaÕ elles vendo com Jeus Luiz , que , mandando prender o
olhos

^
que de huma coufa , e ou- Rey de Lifao, nao pode alcan-

tra , eJiavaõ cubertas as prayas
^

çar o de Amanabaõ
, poílo em

defde Gueguem até Larantuca
,

feguro pelo Certaó dentro. Re-
€m ordem , e dtfpoftçaõ militar

;
tirados agora os Hollandezes

e no meyo huma Mulher com o de Larantuca , e defembarcan-

cahello folto ^ hum Menino nos hra- do de noite, pela banda de den-

ços ^ e que ejíava animando^ e in- troda Ilha , depois de cangados,
citando a todos, Vsi(m2iW2íQ os M.o\x- por caminho aípero, naõ divi-

ros
,

que naõ viaó coufa algu- fando o íinal do fogo, tornarão

ma ; e por mais que trabalha- com preíTa a embarcarfe , fuf-

vao por juftificar fua verdade, peitando traição , e defenganan-

os Hollandezes, queviaoocon- do-fe da empreza , cm que ti-

trario, tratando-os afperamente nhao (por mais que o defco-

com afrontas , e ameaços , Ic- nhecia a íua rebeldia
) por ini-

varaÔ ferro , retirando-fe ligei- migo o Ceo , e por conlèlheira

ros. a experiência.

- Sem duvida
,
que fc nao davao

por fegu ros á viíla daquella So- CAPITULO X.
berana Mulher Forte, que para

defender o feu Povo, he terrivel Fida do Venerável Padre D. Fr.

como Eíquadraô formado ; e Miguel Rangel , Bifpo
feria S. Miguel o que alli capita- de Cochim.

neava a milicia Celeíle , Elqua-

dra dos Anjos , enfmada defde T) Ara humefpirito, que foy
a primeira campanha a debel- JL relhurador das Chriílanda-
lar os fequazes do Dragão

,
per- aes , de que acabamos de efcre-

vcr

,
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ver, guardamos efte Capitulo, moftrou fua grande capacidade,

como as noticias defte grande foy tirado para Vigário Geral
Religiofo ,

para as que vamos da Congregação do Oriente,

continuando do Oriente , naõ defterrando-o o zelo de a ver

negando ao Convento de Avei- reformada , do focego da íua cel-

ro o ter tal filho, mas pezando la. Tinha o Prelado, que então

roais para aquelle clima o mere- governava eíta Provincia de
cer tal Prelado. Nèlle exercitou Portugal , admoeílado os da-

cargos , aííím Pveligiofo , como quelle Oriente fobre algumas
Bifpo. Nelle, e com qUc forao frouxidoens

,
que abriaõ cami-

todos os feus defvelos naquella nho á relaxação do Convento de
grande feara deSolor, que cul- Goa, Cabeça, e Metropoli ào
tivaraÓ os noíTos. Nelle enno- que temos na índia. Vinhaó , e

breceo a Ordem. Nelle deu ma- crefciaô de lá as queixas, e in-

yores moítras de virtude. Nel- formaçoens de algum mais ze-

le acabou a vida , e nelle tem lofo ; chegavaõ lá tarde as ad-

fepultura ; razoens convincen- vertencias do Prelado refolvia-

tes
,

para lhe darmos o lugar fe efte á jornada ,
por naô achar

donde lho deu oCeo, mais pu- de quem efperaíTe o fruto del-

blico, mais conhecido , e mais la, quando praticando a reíolu-

authorizado. Do muito , que çaó com Fr. Miguel Rangel
,

haverá , que dizer delle , dire- achou nelle prompta a obedien-
mos o pouco a que perdoou o cia , e igual a capacidade para

tempo , e o defcuido. Antiga o que fc efperava. Deícançouo
defgraça ! Occuparemos fempre Provincial de todo oeícrupulo,

com a queixa o lugar
,
que de- no feu zelo. Mandou-o por Vi-

víamos com a noticia. Foy efte gario Geral, com huma boa mif-

Padre natural de Aveiro , nobre faó de Religiofos , com que che-

Villa de Portugal, filho dpCon- gou a Goa pelos annos de 1614
vento , e Recoleta

,
que nella no Vice-reynado de D. Jerony-

tem a Provincia. A' piedofa in- mo de Azevedo.

clinaça6 para a virtude , ajun- Aqui começarão a ver-fe
,

tou nos primeiros annos fingu- como em lugar mais alto , fua

lar génio para os eftudos. Nel- grande capacidade, e efpirito,

Ics aproveitou aflím, que fahin- depois com fuavidade a refór-

do das Efcolas , leu huma Ca- ma
,

que trouxera por empre-

deira de Efcritura. Na virtude za , com igual zelo, que induf-

je adiantou de forte, que o oc- tria ; e entregando depois dos

cuparao (lugar, que entaô ca- feus quatro annos o governo

nonizava osfogeitos) no traba- daquella Congregação ao Mef-

lho de Meftre de Noviços , aílím tre Fr. António de S. Domingos,

na Recoleta de Bemfica , como (filho delia, grande Religiofo

,

na Univcrfidade de S. Domin- celebre Letrado , e naquellas

gos de Livsboa. Naquella para partes o Príncipe de feu tejn-

povoar a Provincia de verda- po) voltou a Portugal , naó a

dciros Religiofos , nefta para deícançar nos braços da Pátria,

que naõ afrouxaíTe a reforma mas a dar calor ás miíToens , en-

com a applicaçaó dos eftudos. tao mais precifas ás Chriftanda-

Deíte exercício , em que des de Solor , que lamentava

Part. IV. Tttt per-
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perfcguidas , e quaíi defampa- que foy o fetimo Prelado , dei^

radas ; empreza , em que tra- xando faudofas , e como orfans

balhou com animo, e zelo Apof- aquellas Chriftandades, por mais

tolico. O. mefmo o tornou a le- que podia defcançar o feu cui-

var a Goa 5 com anciã da reftau- dado no de feus Vigários , em
raçaõ das mefmas Chriftanda- que deixava feu efpirito.

des , de que foy nomeado Vi- Poílo emCochim, começou
gario , levando para Obreiros a experimentar o Povo que ti-

muitos Religiofos, pelos annos nha em cafa antes hum efmo*

de 1625-. governando fegunda ler ,
que hum Bifpo. Aílim en-

vez a índia Dom Francifco da tendia efte as obrigaçoens do

Gama , Conde da Vidigueira, feu cargo. Na limitação , c po-

Chegado a Goa , fe fez hum breza , antes que parcimonia,

tao grande lugar no amor, e ef- de fua caía, fe via o cuidado,

timaçaõ dos Religiofos
j
que o com que olhava para as de luas

puzerao no de Prior do Con- ovelhas. Nada fe achava nella ,

vento, por mais que, defconhe- que nao foíTc como em depoíi-

cendo a ambição do dominio

,

to para ellas. Ainda á Igreja

naõ queria vender por elle o mais rendofa podia empobrecer

-defafocego de ir lucrar almas a fua caridade. Achava-fe mui-

para Chrifto. Accrefcentou-fe- tas vezes íem ter de que lançar

lhe ao trabalho do governo o mao para a eítender ao pobre,

de ler na mefma Cafa huma Ca- Nao efcapou de fupprir ella fal-

deira de Theologia ; tendo tam- ta , nem a fua mefma cama. Fi-

bem a occupaçaõ de Deputado cou-lhe fervindo o chaõ de lei-

do Santo Oificio ; empregos

,

to , em quanto pode occultar

que fe hiaó atraz de fua capa- aos criados, que nao tinha 011-

cidade, fempre efquiva ao que tro. Sentava-fe em huma janel-

podia parecer honra. la a eíperar os pobres , e pou-
Mas como tinha o coração pando lhe a diligencia da íup-

nas Chriftandades de Solor
,
pa- plica, hia lançando aos que

ra donde fe lhe embargava a chegavaõ a fua efmola. Era6
jornada , em podendo fazclla

,

poucas as poíTes , muita a po-

largou tudo por bufcar o ceii- breza , a maõ mais larga; achou-
tro. Partio para elle no anno fe fcm dinheiro hum dia , eílan-

de 1628. em companhia doGo- do na quotidiana occupaçaõ da
vernador Nuno Alvares Bote- janella. Mandou a hum criado,

lho. Foy fua chegada nova vi- que lhe trouxeíTe o dinheiro,

da daquellas Ilhas. Era o pri- que houveífe em cafa
, ( fempre

meiro 110 exercício de doutri- ignorava o que havia nella ) vol-

nallas , e era fua vida melhor tou o criado com o defenga-

perfuafiva para movellas. Viraó- no de que o naõ havia. Affligio-

fe cafos grandes na converfaõ íè o bom Prelado , e diíTe lhe

de antigos peccadores
, pedras com anciã: Ide ^ ide

y
que algu-

quebradas , e amolecidas com o 7na coiifa heis de achar ; obede-
lucceílivo golpe de fuás lagri- ceo o criado, e aberta huma ga-

mas ; 'itl^ annos gaftou neftá oc- veta, que naquelle inílante ti-

cupaçaó , chegando-lhe no cabo nha examinado vaíia , achou nel-

dellcs a Mitra de Cochim , de la o dinheiro
,
que bailou para

a ef-
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aefmola daquelle dia , e para mais fe achou nellas aqiielle the-

foccorro da cafa. Parece
, que íouro.

quiz o Ceo ,
que nem na terra Faleceo em Goa o Arcebif-

ficaflc fem premio ette exerci- po D. Fr. Sebaíliaô de S. Pe-
cio, para veneração de quem o dro , efoy chamado o noíTo Bií-

tinha continuado
;

porque de- po para o governo daquella

pois da morte do caritativo Pre- Igreja, occupaçaó, em que el-

lado, he tradição, que fe viraõ la experimentou o que grangea-
algumas noites cahir da janella ria nelle, atrocar-íe a íubftitui-

humas faifcas , com claridade

,

çaõ em propriedade. Depois de
e refplandor de Eítrellas. Nao dous annos de governo , reíti-

podiaô ter menos fubílituiçaó tuido a íua Igreja , e continu-

as efmolas , nem correr menos ando por alguns os exercicios

que por conta do Ceo a memo- fantos , em que nao perdia ho-

ria delias. ra , caíiio de huma doença
,
que

No cuidado da reforma de logo teve por ultima, eembre-
fuas ovelhas , nao perdoava a ves dias difle também qual fe-

trabalho , indo em peíToa a fa- ria o ultimo da fua
,

que foy

zer as viíitas. Adiantava-fe o em huma fefta feira, 14 de Se-

exemplo da íua vida a fer re- tembro de 164.6. com tanto fo-

preheníaô muda
; providencia

,

cego , e paz de efpirito , como
com que foube poupar o Ceo á quem nao defconhecia o lugar,
piedade do feu génio , o diíTa- que o eíperava por premio. Af-
bor de fe valer do caíligo. Sue- lim parece, queefcoiheo a mor-
cedeo-lhe hum caio digno de te , como o dia delia

, porque
reparo, andando viíitando. De- foy o da Exaltação da Cruz,
tinha-fe em huma viíita pela de que era devoto. Em feme-

Coíla de Tutucorim , adonde Ihante dia veftira o habito , fi-

chamaõ aColla da Pelcaria, por- zera profaTaô, e era a Cruz, af-

que alli fe fazia a preciofa dos lim como hum dos feus appcl-

aijofares ; e reparando hum dia
,

lidos , o titulo de fua Efpola , a

que a cobiça dos ííollandezes Igreja de Gochim , a que chamaõ
infeílava aquclles mares com Santa Cruz. Agora fe lamenta-

os olhos no intereífe delles
,

va, como defamparada nas vo-

de que fe feguia a opprcíTaó das zes dos pobres , feus filhos mi-

Cliriítandades ; accezo , e abra- mofos , como nas de todo o Po-

zado em zelo contra os inimi- vo, eBifpado, em que le fentia

gos de Chrifto, levantou obra- fua falta , bem conhecida no no-

ço fobre aquelies mares , e os me, que lhe dava o fentimento

amaldiçoou , para que nunca nas acclamaçoens de Santo,

mais délfem o tributo, por que Deraõ lhe fepultura na Sé

erao appetecidos em detrimen- de Cochim , aonde depois de

to das Chriftandades, perfegui- hum anno, foy achado feu cor-

das por elles. Afíim amaldiçoa- po incorrupto : naõ aílim depois

ra Chrifto aquella figueira , dei- de alguns , em que vindo a Ci-

xando-a infruduofa, por naõ fa- dade a poder de Hollandezes,

ber dar fruto a quem devia. Foy foraÔ trazidos feus oífos pelos

coufa notável! Qiie como fe as Religiofos de S. Francifco , (
que

aguas ouvirão o ameaço 5 nunca por permiíTaò tinhaó alli fica-

Part. IV. Tttt ii do)
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do) á Cidade de Goa, e depo- virá a que lemos em Inima vé-

íitados no Collegio de S. Boa- ra efiigies, e copia fua
, que fe

ventura, de donde , fendo Viga- mandou a efta Província, e eftá

rio Geral , fegundavez, oMef- no Convento de S. Domingos
tre Fr. Thomé de Macedo , In- de Lisboa , no Dormitório das

quifidor Apoítolico , e filho da horas, cm hum nicho, que no
Congregação , os paíTou com cabo delle correfponde ao Altar

veneração , e folemne pompa

,

da Senhora
,
que fica no princi-

para o Convento de S. Domin- pio. Ve-fe no quadro o fanto

gos de Goa ,
pelos annos de Bifpo , com fitial , e infignias

1666, em hum dia feftivo na- de Barrete, Cruz, e Anel , mas
quella Cafa

,
por fer no Oita- em habito de S. Domingos

,
que

vario do Rofario, em que eíle- nao largou nunca , como gala

ve o Senhor expoílo, e houve digna de hum Principe dalgre-

Sermaô da vida, e virtudes do ja. Ao pé fe lhe lê huma letra,

Santo Prelado. Ficarão feus of- em que fe lhe applica , e ac-

fos em hum maufoléo de pedra commoda o recopilado , e ma-
bem lavrado

,
junto ao Altar yor Panegyrico

, que a Igreja

mayor , da parte do Euangelho. canta ao noíTo grande Santo An-
Naó nos confta da infcripçaô, tonino, Arcebifpo de Florença,

que lhe ferve de epithafioi fer- que diz:

Pater erat pauperum 5 oculus fuit caco , à* pes

claudo*

Como fe diíTera : Foy pay dos

pobres , vijia dos cegos
,
pés dos

aleijados. Sobre a cabeça lhe fi-

caõ as Armas da fua Igreja de

Santa Cruz , c as da Ordem , a

que ferve de orla o feu nome.

A huma ilharga fe lê mayor eí-

critura, em que fe toca alguma

noticia de fua vida , que aqui

poupamos no que já efcreve-

mos.

CAPITULO XI.

O que de iwvo ohraraÒ os Religio'

fos de S. Domingos nos Reynos

de SiaÕ ^ e PenL LevantaÕ no-

vas Igrejas , exercitao-fe na coU'

'verjaõ das almas.

FOy a Chriftandade do Rey-

no de Siaó fundada , e

cultivada pelos filhos de S. Do-

mingos
, que fem temer peri-

gos , ou pouparfe a trabalhos,
feguiraô as armas Portuguezas
quando floreciaò no Sul , fendo
íiia aíFillencia, naó fó importan-
te á propagação do Euangelho,
enfinando aquelles bárbaros , mas
precifa para a adminiílraçaó
dos Sacramentos aos Catholi- Fr. Luí^

cos. Deixemos o que já íe lê nas deSoufa^i

noíTas Hiftorias da fundação def- ].*.
'^*

ta Chriftandade, confirmada com
o fangue de alguns Martyres,
que foraó as primeiras vi£limas

,

com que neíle Reyno occupou
a Fé os Altares

, que o braço
Portuguez derribara á idolatria

;

e paífemos a dar noticia do que
neftes annos mais próximos con-
tinuarão os obreiros Evantreli-

cos nas noíFas miíFoens da ín-

dia , reftituidos áquella fua anti-

ga feara.

Cor-



LivrvO quarto Cap. XI. 701
Corria o atino de 1Ó39. a- fe hum Religiofo, continuando

chava-fe o Reyno de Siaõ defti-

tuido , naò fó do commercio
tortuguez, mas ainda dos Ghrif-

tãos da terra, que perfeguidos

pelos Hollandezes , tinhaô íido

huns expulíos , outros mortos

pelos Reys naturaes , que liíòn-

geando , ou temendo a poten-

cia Hollandeza , intentarão ex-

tinguir o nome Chriítaô ; e qua-

jíi que oconfeguiao, fendo pou-

cos , e cheyos de abufos os que
o confervarao. Neíte eftado íe

com a Chriílandade
,
que nelie

havia ao prefente , attenuada,

e quaíi extin£la. •

Corrco aeíle emprego, íem
defconhecer o trabalho , o Pa-

dre Fr. António de S. Domin-
gos

, que eftava em Macao por

Vigário ; e levando por compa-
nheiro o Padre Fr. JacinthoXi-

mcnes , entrou por aquella ma-
ta inculta 5 com mais efcritos,

que cabcdaes
,

para levantar

Igreja , e ainda íoccorrer os an-

achavaó as coufas de Siaó
5
quan- tigos Chriítaos

,
que ( reduzi-

do permittio a Providencia, que dos á ultima penúria) recorriao

por hum defufado caminho o a ella. Antigo eftylo dos noíTos

tornaíTem a feguir os progreA Miflionarios
,
pedirem, e gran-

fos do Euangelho. Levantou-fe gearem para os defvalidos , e
com o Reyno hum homem de defamparados

, ( talvez em caf-

efpiritos
, tirando a vida ao Rey tigo de efcutarem o Euangelho)

levantando juntamente a voz
para o eníino , e eílendendo a
maô para o fuftento. Mas ainda
foraõ mayores as difficuldades

,

que o Padre Fr. António íupe-

rou na louvável competência

,

natural , e a muitos dos Gran-
des , que o feguiaõ : e trazen-

do á fua devoção o Povo , com
promeíTas , e induftrias , come-

çou a reynar com mais feguran-

ça, q a que lhe permittia a ty-

rannia. Chegou nefte tempo a com que algumas Religioens fe

Siaó hum Portuguez homem de queriaô introduzir na feara a-

capacidade
,
que exammada pe- Ihea , e cultura Euangelica, a-

lo Rey intrufo , o mandou lo- berta, e cultivada com o braço,

go por Embaixador a Malaca, com ofuor, e com o fangue da

, a tratar com os Portuguezes noíTa. Mas o Povo, em que ain-

commercio , e amizades. Já a ef- da viviaó algumas memorias dei-

te tempo fitiavaó- aquella Cida- la , e o mefmo Rey, a quem fe

^e os Hollandezes, e defenga- na6 efcondia eíTa noticia , cor-

nado o Embaixador , fe retirou taraõ as pertençoens dos emu-

a Macao , dando conta ao Ca- los, recebendo o Padre Fr. An-

pitaõ General D. Sebaftiaó Lo- tonio com alvoroço , e applau-

bo , da Embaixada , e oíFertas fo.

do novo Rey; a que o Capitão Achou o Padre os antigos

corrcfpondco logo , mandando- Chriftãos , naó fó efquecidos

lhe por Embaixador , de parte das obrigaçoens daquelle nome,

da Coroa Portugueza , a Fran- mas allim defvalidos, e defpre-

cifco de Aguiar Euangelho, zados ( pela confervaçaò delle

)

que concluio o negocio com fe- que fe lhe tinha dado para vi-

licidade , aíFentando-fe o com- venda huma paragem taó inde-

mercio, e dando o Rey licença, cente ,
que naõ era capaz para

para que naquelle Reyno aMif-

.

fe levantar nella Igreja. Inten-

tou
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,

tou logo mv^lhorallos de íitio
;

e com taõ formidável poder, que
pedio ao Rey hum defafombra- o obrigarão afahirda Corte; mas
do, eeítendido pedaço decam- como era igualmente Soldado

,

po , em que viviaõ huns Pe- queardilofo, deixou esfriar, e
gús. Parecia diíEcultofa empre- enfraquecer o motim como tem-
za, mas o Rey naõ íólhoman- po, e ncgoceando nelle alguma
dou dar, mas replicando-lhe os gente , melhorado de partido^
feus Falopis

, ( chamaô aíTim aos le reftituhio ao Throno. Defcu-
Sacerdotes dos feus Deofes

)

bertos os rebeldes , e amotina-
que no campo eílava hum Pa- dores , lhes mandou tirar a vida
godé antigo , e venerado , or- com rigoroío , e vario jrenero

denou, que oderribaíTem, e no de mortes. Os noíTos Religiofos,

mefmo lugar, por fero melhor, fempre attentos a refgatar al-

ie levantaíFe a Igreja ; extremo mas das garras do demónio , e
por certo pouco efperado de reftituillas a Deos , empenhados
Rey Gentio, mas muy próprio na occaliaò , entrarão pelos car-

da mao de Deos
,
que lhe po- ceres, peitando as guardas del-

dia voltar o coração. Aílim fe les , e aos mefmOs algozes , e
levantou a Igreja , ficarão os inftruindo : e defenganando os

Chrilláos melhorados de viven- miferaveis padecentes, a's por-

da , e de vida , aílím pela dou- tas da morte lhes abriaò noBau-
trina , e enfino do Padre , como tifmo a da verdadeira vida , ef-

pelo zelo, e efpirito ( fuperior capando, na condemnaçaó tem-

a fuás poíTes ) com que reigatou poral , do caminho, que os le-

os mais delles ,
que gemiaó ef- vava á eterna. Com eAes , e fe-

cravos de alguns Grandes do melhantes exercicios dos culto-

Reyno, e do mefmo Rey, def- res do Euangelho, foy crefcen-

de o tempo, que tyrannizara o do a Chriílandade de Siaò até

Sceptro. Mas naõ parou aqui o o anno de 1662. em que vevo a
coração do Padre Fr. António, cfta Provincia a ultima noticia,

e de leu companheiro; começa- que nos tem dado matéria,

raô.comfanta induílcria a cathe- As que podemos dar da
quizar aquelle GentiUímo , de Chriftandade do Reyno de Pe-
que bautizaraõ muitos ,

por mais gú, feraò breves. Deílruida a
que o Barcalaó ( aíTim chamaò Fortaleza de Syriaó pelo Rey
ao Governador das naçoens El- de Ava , no anno de 1613. le-

trangeiras ) o quiz íufpender , e vou o mefmo Rey muitos Chrif-
embaraçar

,
primeiro com os taos cativos, e entre elles hum

confelhos , depois com ameaços. Religiofo Dominico
; feria o

Mas a caufa era de Deos, aos Padre Fr. Gonçalo , de que fó Fr.Lmx
feus Miniílros , refolutos a dar nos aponta o nome o Padre Fr. ^^ Sou/à

por ella a vida, nada pareceo Luiz de Soufa , na defíruiçaó '^'P'^'^"

embaraço , foy a Chriílandade defta Fortaleza. Foy efte Padre
^' ^^"

crefcendo. o único alivio
, que tiveraõ os

Mas novo emprego para o Chriftaos naquelias calamida-
feu exercício tiveraó os Padres des , c trabalhos , confortan-
no que fucedeo agora. Amoti- do-os , e miniftrando-lhes os Sa-
naraÕ-fe os poderofos daquelle cramentos : mas falecendo

, e
Reyno contra o Rey intrufo, pouco depois outro ReJigiofo

da
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da Companhia

,
que tinha o

mefmo exercicio ,
paíTaraó de CAPITULO XII.

Bengala a eíla Ghriftandade

dous Sacerdotes feciilares , que O que de novo ohraraÕ os Religio-

continuaraó com ella , com gran- jos de S. Domingos , eftendendo

de zelo, e efpirito, e venturo

ío fruto de hum , e outro. Eftan-

do nefte eftado as coufas de Pe-

gú , mandou o Vigário Geral

da Congregação , o Meftre Fr.

Agoftinho de Magalhaens , ao

Padre Fr. Francifco Leitão , na-

tural da índia
,

por Viíicador

dos Religiofos de Siaò : mas af-

fim foraõ proííados os contra-

tempos , cora que correo a via-

gem
, que veyo a aportar em

Pegu , aonde recebido com al-

voroço dos Chriftáos , e íingu-

larmente de hum Mercador
(grande, e antigo devoto do
habito, e da Senhora do Rofa-
rio ) houve de ficar , levantan-

do-íe eíla Igreja, que ornou, e

enriqueceo com maò larga. De
tudo deu o Padre noticia , eí-

crevendo a Goa , e pedindo aos

Prelados Obreiros Euangelicos;

a que refpondeo com prompti-

daó zelofa o Meftre Fr. Lucas

da Cruz
, ( fegunda vez Viga- tinuando os Padres naquelias

rio Geral ) mandando o Padre Chriftandades , levantada outra

Fr. Pedro de S.Luiz, e depois Igreja em Tete , com o titulo

o Padre Fr. Joaõ da Mota : e de S. Domingos em Soriano.

levantando cada hum fua ígre- Mas paíTemos ao obrado na Cor-

ja fervirao , e augmentaraó mui- te do Monomotapa, e Feiras da

to a Ghriftundade daquelle Pvey- Mocaranga, de que tivemos, e

no. daremos íingular noticia.

Achavaó-fe nefte grande Im-

pério os noíTos Religiofos ; de

tre/4 principacs fabemos os no-

mes , o Padre Prefentado Fr.

Luiz do Efpirito Santo , e os

Padres Fr. Manoel Sardinha , e

Fr. Joaò da Trindade. Occupa-

vaó-fe noexercicio de cathequi-

zar , e bautizar aquella gente

barbara , e fupcrfticiofa
,
quan-

do fe oíFereceraô ao Padre Fr.

Luiz

o Euangelho nos Rios de Sena
,

terras do Monomotapa. Battti-

za o Padre Fr. Luiz do Efpiri-

to Santo a Maviira , tÍ9 do Em-
perador Capranzine ; intenta ef-

te nas fiias terras a deftruiçao

dos Portuguezes
j
que levantao

por Emperador a Mavura , dl-

cançada huma grande vitoria.

ANtíga ceara , e cultura

antiga do trabalho, e ap-

plicaçaõ dos filhos de S. Domin-
gos , laõ os Rios de Sena , em
que á íombra das armas Portu-

guezas, entrarão com o Gover-

nador Francifco Barreto , re-^

du/.indo com a doutrina , como
elle com aelpada

; prólogo, que
já fe lê na terceira Parte da
Chronica , com a noticia das

primeiras Igrejas
,
que levanta-

mos naquelias vaíliílimas terras,

e fruto grande na reducçaõ das

almas. Achamos novamente con-
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Luiz algumas praticas com hum pela fidelidade grande dos feus

Príncipe , tio do Emperador ,
Cafres , André Ferreira , Poriu-

por nome Mavura , homem de guez deftemido, queeraaopre-

coraçaõ brando , e enrendimen- fente Capitão das Portas , que

to claro , circumítancias ,
que he huma Feira, ou como Feito-

apreíTaraó o effeito das batarias, ria, a que champô Macapá. ~Dq'

Pedio o Bautifmo
,
que lhe mi- tinha-fe a efte tempo na Corte,

niílrou ( depois de cathequiza- mas com o avifo fe retirou á

do pelo Padre Fr. Manoel Sar- fua Feira , e fortificandofe em
dinha) o Padre Fr. Luiz, com hum Chuambo

^
que he omefmo

grande alvoroço de elpirito , e que redu£io , ou tranqueira de
efperanças de grandes confe- paos muito fortes , mandou avi-

quencias , e poz-lhe por nome fo ás mais Feiras das terras do

D, Filippe. Eftimuloufe o Em- Emperador
,
que eraó Ltianzi y

perador Capranzine, (era efte Damharare , e Chipiriziri
^
para

o nome do lobrinho , que de que recolhidos a ellas os Portu-

prefente governava o Império) guezes , e Chriftaos, fe puzef-

e bufcava caminho para a vin- lem em defenfa contra o gran-

^í^ança , a tempo
,
que chegava de poder

,
que os ameaçava.

á fua Corte Jeronymo de Bair- Recolherão- fe Jogo ás Fei-

ros por Embaixador do Gover- ras
,
que lhe pertenciaó, osRe-

nador de Moçambique , D. Nu- ligiofos de S. Domingos
, que

no Alvares Pereira
,
que manda- andavaó efpalhados por aquellas

va o prefente , a que chamaô Chriftandades ; e animando os

Curva ^ mimo, que os Capitaens Soldados contra o inimigo dei-

daquella Fortaleza fazem todos las , acompanhando fuás armas

os annos ao Emperador, em com as que fó podem debelar o
gratificação deterem fuás ter- demónio, (oraçoens

,
jejuns, e

ras francas parao commercio , e penitencias ) fe viraõ refiílidos

paíTagem para as Minas do ou- os aíTaltos , e desbaratados os

ro , correípondcncia
, que ficou cercos , com que o Emperador

aíTentada, (por Francifco Bar- com formidável Exercito cahio

reto, primeiro Capitão de So- de improvifo fobre os ameaça-
Satjtõsra

f^j^^ ) ^om oQiiiteve, Rey das dos , em que achou taò valero-

Órientat terras
,

que fe eílendem entre fa refiftencia
, que o obrigou a

Í.Í.C.17. Sofala, e Manica. retirarfe com pouca reputação.
Recebido o prefente , dif- e muita perda. Cafo admirável!

poz o Emperador (barbaridade Que em hum Império taô dila-

impraticavel, ainda entre a mef- tado , como o da Mocaranga,
maCafraria) que comtrayçaô, (nome commum das terras do
e engano tinaílem a vida ao Em- Monomotapa ) com taó groíTo

baixador : e defaforado em feu poder, ( aííiftido domefmoEm-
rancor , e ódio , mandou dar perador) ficaíTem naó fó defen-

Enipata
,
que he como pregão didos, mas vitoriofos huns pou-

geral
,
para que todos os Por- cos de Portuguezes , antes en-

tuguezes
,

que fe achaífem em corralados
,

que guarnecidos
,

fiias terras , foíTem mortos , e em huma tranqueira de paos!
dcfpojados de fuás fazendas, Nao fe pode attribuir por cer-

Teve anticipado avifo de tudo

,

to fó ao valor dos Soldados ,

nem
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nem>ás armas dos Religiofos, a que reconhecia caufa da for-

mas ao Geo, que efgrimindo as , tuna de fe ver Senhor do Im-

coafeg le femelhances triunfos, perio , fendo para elle ainda de

Clie^ou notícia do fuccedi- mais preço ( como de toda a

do aos Pjrtuguezes deTete, e importância ) o ver-fe herdeiro

Sena, e vendo o perigo , em que do da gloria
, que nunca acaba,

eftavaõ os da Mocaranga , co- Para ir negociando efta ás Chri-

meçarao a levantar muita gen- ítandades daquellas terras, efti-

te de guerra nas noíTas terras maraô os Religiofos o valimen-

de Botonga , por mandado do to , naô para fe introduzirem

Capitão, e Governador D. Nu- nos Palácios, ou terem voz nos

no Alvares Pereira. Naó def- governos ; máxima fempre pra-

cançavaõ os Religiofos
;

por

confelho dos quaes junto hum
bom pé de Exercito na^Feira

de Luanze , acclamaraõ os Chrií-

tãòs por Emperador o Mavura
D.Filippe, elevando-o por Ca-
pitão do Exercito , de que era

Alferes hum Religiofo noíFo
,

levando diante o Eitendarte da
Cruz arvorado , aviftaraô a Ca-
pranzine, foberbo, como pode-

rofo , e dando-lhe batalha , o vi-

rão em poucas horas pofto em
yergonhofa fugida. Mas retira-

do ao mais interior da Moca-
ranga , em que o bufcaraó , e

feguiraô muitos , tornou a refa-

zerfe , e a bufcaro campo Ghrif-

taó por duas vezes, fahindo de

ambas taõ desbaratado , e en-

fraquecido , que poderão os Por-

ticada nos filhos de S. Domin-
gos.

CAPITULO XIII.

Continua-fe a guerra com o Ca'

pranzine, DaÕ a vida pela Fé
os Padres Fr. João da Trinda-

de , eFr, Luiz do Ifpirito San'

to. Dd huma vitoria ao Empe»
radar D. Filippe hum myjierio'

fo fmal , que fe vio no Ceo. Le»
vanta-pe Igreja na Corte ; noti'

cia de outras na mefma Moca'
ranga , e no Reyno de Muni»
ca,

NA6 deixou o tyrannoCa-
pranzine defcançar ao no-

vo Emperador , que applicado

a ideas de dilatar a Ghriftanda-

tuguezes feguramente trazer, e de no feu Império, naó fuppu-

coUocar a D.Filippe na Corte, nha taô promptas as torças do
e Throno do Monomotapa , fa- feu inimigo ; mas elle campea-
zendo-o reconhecer por Empe- va já com hum groíTo Exercito

rador dos Grandes, e Senhores nas mefmas terras do Império,
daquelle Império ; a que elle que ameaçadas hiaó reconhe-

agradecido, jurou vaíFallagem

a ElRey de Portugal , com o
tributo de tantas pelFas de ou-

ro, fruto da doutrina, eínftruc-

çaõ do Padre Fr. Manoel Sardi-

nha , a que D. Filippe efcutava
, vos muitos Chriftâos , e entre

e tratava com veneração de fi- elles dous Religiofos noíTos

,

lho. Affim chamou logo afi, (e que lhes faziao companhia em
nunca largou de fua companhia) toda afortuna, fendo efta, em
os Religiofos de S. Domingos

, que agora fe viao , a que o Ceo
Part. IV. Vvvv lhes

cendo o leu dominio. Sahio a

encontrallo o Emperador coni

mais refoluçaó
,

que ventura,

deixando-lhe nas máos hiima im-

portante vitoria. Ficarão cati-
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lhes dava pelo muito que traba- merecera^ em quanto homem ^ t(h

Gloriofã Iharaó. Eraô cHes o Padre Pie- das ãs venerapens de homens ^ An-

^^^i^^^^_ íenrado Fr. Luiz do Efpirito jcs ^ e demónios ^ no Ceo , na terra

,

d(i Trilu í^^nro , e o Padre Fr. Joaõ da e nos Infernos. E como te atreves

dads» Trindade. Vinha efte cheyo de /«( continuava o Padre com hum
feridas

(
gloriofos defpojos , com generoío , c inflexível aninho ) co-

que o enrií^uecera aquclle con- mo te atreves y homem feito de pd

^

fli£lo) mas naõ fe contentando £ que brevemente te has de redu-

a crueldade dos bárbaros de o zir a elle ^ a roubar a Deos ver-

ver noiquelle eftado , repetindo- dadeiro aadoraçiÔ ^ que fe lhe de^

ihe outras com ódio carniceiro, ve y como Smhor de tudo } Ay ds

o deípenharaÕ de hum alto ro- ti ,
que como outro Anjo rebelde

y

chedo , de donde chegou ao e foberbo , te atreves d Cadeira

chaô feito em miúdos pedaços, do Aliiffimo \ mas cahirâs no hor-

Ao meímo tempo levavaó rivel lago , bramindo por toda a

outros ao Padre Fr. Luiz á pre- eternidade ^ como miferavel carvão

fetiça do Tyranno , que íequio- do inextinguível lume \ Torna , tór-

io do Tangue innocente, fe que- na em ti
, já que Deos te aconfe-

ria fartar agora delle , em viu- lha por minhas vozes ^ e dobra a9

gança do que fabia
,
que o Pa- verdadeiro Senhor o joelho , antes

dre tinha obrado na reducçaó que efperar de mim ,
que a ti to

do E nperaJor novo , e Chrif- dobre ^ devendo-o a ele,

tandadesdaquelle Império. Man- Accendeofe em ira o tyran- ^^Jl^y^^

dou-lhe logo que lhe fizefle a no, impaciente com o que ^^'
J„l;fj^'

Zimbya. (que he no eftylo da va ouvindo , e mandou logo, Pr 1.m\

Catraria a mayor reverencia ) que atado o Padre a hum tron- do Efpiri-

Era Q Padre Fr. Luiz natural de co , foíTe azagayado ; martyrio ^<^ Santo*

Moçambique
,
pratico nos efty- em que acabou gloriofamentc a '

los daquellas terras , e fabia bem vida , e paíFou a dar a Deos na
que fó fe dava a Deos o que gloria a adoração, que lhe de-

Ihe pedia o Tyranno ; refpon- tendera na terra,

deo-lhe intrépido : Qjie elle era Mortos os Religioíbs no

fo hum Rey pequeno da terra , e martyrio, e mortos muitos Por*

que até e^e apoucado Reyno tinha tuguezes na batalha , entendia

jujlamente perdido por tyrinno\ agora o Capranzine, que recu*

que ainda que em feu poderfe via perava o Império fem refiílcn-

cativo , naõ reconhecia , nem po- cia. Aílim mandou dizer ao tio,

dia reconhecer outro Rey na ter- que lhe defpejaíTe a Corte , e o
ra mais

y
que ode Portugal , como reconheceíTe por feu Rey , ou

nem outro por Rey do Moiomota- cahiria nas mãosdefua ira, ain-

pa^ mais que afeu tio D. Filippe
y

da enfanguentada da paíTada

já filho da Igreja', e que fobre to- campanha. Ao que refpondeo

dos, o único , que reverenciava, e D. Filippe, que vieífe
,
que nel-

reconhecia , como Rey dos Reys

,

la oefperava; e tratou logo de

era Jefu Chr.fio , Filho de t>eos ajuntar gente: para o que o Pa-

verdadeiro , Senhor do Ceo , e da dre Fr. Manoel Sardinha lhe a*

terra
^
que refgatara o género hu- genciou muita roupa

,
(preço

mano com ofeu fungue , efuamor^ mais eftimavel na Cafraria
) que

te
j
preço imxcimavel , com que mandada á outra parte do Rio

Zam-
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Zambeze^ fe ajuntarão vinte mil armas damaô, femexpulfar os

Cafres. Achava- fe o Emperador inimigos de toda a Mocaranga.
com alguns Chriftãos , e pou- Porém naô tardou o Tyran-
cos Portuguezes ; com efta gen- no

, ( ajudado de hum feu Ca-
te em boa ordem , fe refolveo a pitão mor , a que chamaô Ma-
buícar o inimigo

,
quando ao camoaxa^ e de alguns fenhores,

moverfe o Exercito , levanta os a que chamao Encojfes , que com
olhos ao Ceo , e vê nelle huma feus filhos , e mais geates

, que
Sinal pro^ refplandecente , e fermofa Cruz, fizerao , o foraô buícar) em fe

dígíofom na forma (ainda que íem letras) tornar apor em campanha, en-

em que já apparecera ao Empe- trando pela Mocaranga com
rador Conftantino Magno. Prof- hum Exercito do mayor poder,
tra-fe por terra, beijando-a em e nobreza delia. Mas os Portu-

veneraçaó , e reverencia , a tem- guezes das Feiras , e os de Te-
po que os Chriftãos

,
que lhe te , e Sena

,
que tivefaô de tu-

faziaó companhia , lhe davao do anticipada noticia , fazendo
preíTa

,
que naõ íufpendeíre a com brevidade levas da gente

marcha : a que elle refpondeo mais robufta, ajuntarão quaren-

( juntamente animofo , e com- ta mil homens , em que fe con-

pungido ) moftrando-lhe a Cruz, tavaõ duzentas efpingardas Por-
e ao Padre Fr. Manoel

,
que tuguezas , muitos Chriftãos da-

maniou chamar logo , porque quellas terras , e íeis mil Ca-
hia na outra parte do campo. fres

, que das em que aíEftia ,

Alvoroçou-fe o bom Padre , levava o Padre Fr. Damião do
e accendido em zelo da honra Efpirito Santo , Religiofo noí-

de Deos, vendo como encami- fo
,

juntos , e levantados por
nhava os feus Soldados com a fua induftria , e zelo. Com efte

mefma bandeira , com que no poder entrarão os noíTos pela

Mundo triunfara de feus inimi- Mocaranga , e fe ajuntarão a

gos , voltando-fe ao Exercito, hum troço de gentQ , com que

que admirava o prodigio , foy o Emperador os efperava ; e buf-

tal o efpirito com que incitou a cando logo o inimigo, (que vi-

todos a feguir a myfteriofa ban- nha tao confiado , como fe aca-

deira , e dar a vida pelo Senhor , bara de fahir vitoriofo) choca-

que Ihamoftrava, íegurando lhe rao com elle com tanta bravo-

a vitoria, que enveftindo todos zidade , e valentia, que íem lhe

ao inimigo, quejá tinhao dian- valer nenhuma refiftencia , o fi-

te com innumeraveis combaten- zera6 efpalhar pela campanha,
tes , os romperão com o pri- deixando nella dous mil Cafres

meiro Ímpeto , e os puzeraõ em moços , e robuftos , filhos dos

tal confufaó, que fem baftarem Grandes, que o Capranzine tra-

a deíenderfe , fe vio em breves zia
,

para occupar nos lugares

horas p campo cuberto de trin- mais nobres. Mas elle fem af-

ta e cinco mil Cafres, e os mais fiftir no campo, como enfinado

poftos em arrebatada fugida , dos vários fucceífos delle , fe

acompanhando o Capranzine. retirou com pouca companhia,

Mas o Emperador Ghriftaó , e menos efperança , com a no-

deftro , e Soldado , foy feguin- ticia , c magoa da perda.

do a vitoria , e naó largou as

Part. IV.

Vitorioío agora , e defcan-

Vvvy ii ça-
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çado o Eniperador D. Fiiippe, ras do Monotnotapa, vieraÒ no-

quiz, reconhecido a Dcos, que vos Obreiros Euangelicos de
fe levaatafle Igreja na fiia Cor- Goa. Efpalharaõ-le logo por
te. Aíliílio á.expediçaó dos ma- Vigários naquellas Feiras. Na
teriaes o Padre Fr. Aleixo dos de Luanze já antiga , com hu-
Maítyres , Religiofo Domini- ma fermofa Igreja. Outra na de
CO, e abertos os aliceíTes

,
quiz Maçapa. Outra na de Chipiri-

o mefmo Emperador lançar a viri , ifto quanto ao Reyno da
primeira pedra , o que fez em Mocaranga. No Reyno de Ma-
dia fmalado , levando-a fobre nica, aondejá era antiga a Chri-

ícus hombros , aíliílido de ai- ftandade , fe levantarão trez

guns Religiofos , e dos fenho- Igrejas, e Paroquias. Na Feira

res
, que íe achavaó na Corte

,

de Umba. Na Feira de Chipan-

e muito povo
,

que fizeraó o gura. Na Feira de Matuca ^ em
adio maisfeílivo. Grande dia, que começarão a florecer as

fem duvida
,

para os filhos de Ghriftandades , de que foy gran-

S. Domingos ! Verem em ter- de cultivador o Padre Fr. Ma-
ras taõ remotas, taó eílranhas, noel da Cruz ,

por eftes tem-
e taô incultas , a hum Mo- pos Vigário Geral. Muito mais

narcha , e Senhor delias
, ( que íe poderão eftender naqueiíes

ainda que com as carnes pre- dilatados Reynos , mas fa6 cur-

tas
, poderofo Senhor

,
pela tas as poíTes áas Rehgiofos

, pa-

preciolidade
, e vaftidaó de feu ra a grandeza dos efpi ri tos, com

Império , e como tal rerpeita- que fe facrificao ao rigor da-

do) carregado de hum penedo, quelles climas, pela mayor par-

naõ para o lançar com a Genti- te deftemperados , e pouco fá-

lidade no monte de Mercúrio, dios, fendo innumeraveis as vc-

mas para avultar fobre elle o zes
, que fe tem viílo reduzidos

a extremas penúrias , e últimos

apertos.

Templo de Deos verdadeiro ! E
foando naquella incógnita lín-

gua os feus louvores , como ec-

co das vozes Euangelicas
, que

os convidarão a elles ! Grande
gloria por certo , e fingular pre- Contimiao-fe as Chriftandades no
mio, que quiz dar o Ceo á Fa- Império do Monomotapa. Bati-

CAPITULO XIV.

milia Dominicana , como fem-

pre lembrada do feu Inftituto,

íempre adiantada em exercitallo!

Com Igreja na Corte come-
çarão com mais efperanças os

Padres a cathequizar o Povo,
de que bautizarao muito, e en-

tízafe o Emperador , toda a
Cafa Real , e grande parte do

Fovo. Da-fc noticia do ultimo

progrejfo dejias Chriftandades.

HE incançavel o trabalho
,

com que os noífos Cul-
tre elle a hum filho do Empe- tures Euangelicos chegaõ a ver

rador, que á petição fua inftruio o fruto fazonado nefta grande
na Fé , ebons coílumes o Padre feara da Mocaranga , ou terras

Fr. Aleixo , pondo lhe efte no- do Monomotapa: porque ainda

me no Bautiímo. Com a noti- que os Cafres naó tenhaõ re-

cia do que fe tinha obrado , e pugnancia a crer o que fe lhes

obrava na Mocaranga , ou ter- enfina nas verdades da Fé , co-

mo
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no fiKv-cde com os Mouros, grada ciiínira. PaíTara o Scep-

( cjue criados, e abraçados com tro xlo Monomotapa
, por mor-

lua maldita feita , duvidaõ de te do Emperador D. Filippe,

que poíT^ Ivaver ley mais fegu- que annos atraz o governara
ra , efpcoialmen-tc , Dstõ achan- com piedade Ghrillaa

, ( como
do nella iVeyo á foa fenfualidâ- já contamos nos precedentes
de , negaça cq4Ti <]ue ícn flial- Capitulos) á maõ de Monarca
dito Profeu a fez bemqnifta) Gentio , e naó nos conlhnd > o
com tud-o tomarão os Cafres tempo , que cfteve nella, o acha-

delles , como contagio da viíl- mos agora foge ito á Igreja, por
nhança^ o que também os leva, induftria , e deivelo Apoftolico

e arraltra , que he a liberdade do Padre Fr. Aleixo do Rofario.

de terem muitas mulheres. E Achava-fe eíte Padre na Igre-

o que he mais para admirar, he ja, que eílá na Corte, ou nas

que íãÇdó tanto cafo de ter mui- vifinhanças delia. Amiudadas as

tas, naó fazendo nenhuma eôi- vifitas , e as praticas com o Em-
maçaó delias; e a prova diíTo, perador , difpoz o Ceo o eíFei-

como do pouco amor, que lhes to, a que fe encaminhavaô ; ca-

tem , he , que naò fó naó fe ai*- thequizou ao Emperador , e lo-

teraó , ou le provocaó a vingan- go toda a Caía Real , que inf-

ça
, vendo-as com outros, ( con- tantemente pediaó o Baucifmo;

tra a pratica commua da natii- difpollo, e fello o Padre, com
reza em todas as naçoens) mas a mayor folemnidade, e faiifto

,

levando-as comligo á campanha, que foy poffivel naquelle Impe-
as oíFerecem , e põem diante ao rio, em 4. de Agofto de i6<2,
inimigo

,
para que quebrada a Ao Emperador poz por nome

primeira turia nellas , com as D Domingos, (que no feu dia
fuás mortes íe cancc , e fe em- lho deu o noíTo Patriarca ) e á
barace antes que peleije. Emperatriz Dona Luiza. Bauti-

Nalce deita crueldade , fe- zaraõ-fe também dous filhos.

rem as Cafras menos diiEculto- Ao Príncipe, e herdeiro da Co-
fas de reduzir, com a pia aíFei- roa, deu o nome de D. Miguel,

çaó , que tem a huma ley, em SeguiraÔ-fe os Grandes , todo o
que fe manda , e obriga ao a- Palácio , e a mayor parte do
mor, e eílimaçaó das mulheres Povo. Foi dia plaufivel para a-

proprias , e que na Caía faó fe- quelle Império. PaíTou a noti-

nhoras , como unidas. Menos cia a toda a Chriftandade , fef*

diíticuldade ha também nos Ca- tejou-fe em Roma , como Ca-
fres pequenos, porque os pays beça delia, e para immortalizar

(com a duvida de que o íejaõ) etla memoria, mandou o Mef-

naõ eftimaó os filhos , aífim os tre Geral da Ordem dos Préga-

deixaó cathequizar dos Padres, dores, Fr.Joaó Bautiíla deMa-
de que o mayor cuidado he buf- rines, gravar, e efculpir em hu-

callos nos primeiros annos. Mas ma lamina de bron/.e o Bautif*

pelos de 16^2. le vio naquellas mo com todas as circumftancias

Chriílandadcs
,
que já ie facili- delle , acompanhadas de huma

tavaõ os adultos, para premio , infcripçaó narrativa, em que as

e ainda para elperança dos que explicava ; e he a feguinte em
trabaihavaó zeiofus naquellaSa- idioma Latino:
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Anno i6^i in inferiori jEthiopia vajla

Monomotap£ Imperator a Fratribus Ordinis

Pr^dicatorum Chrijlima Cathecheji imhutus ,

interque eorumjiem manus falutifero baptifmi

lavacro
, palam ah uno ipforum tinSlus j quod

Sacra hac funSlio in 4. Augujli diem incidif-

fet 5 Dominici nomen Jibi imponi voluit , fpem
exinde amplam & concipiens ^ à' fadens ^ non

folos modo Palatinos , ac Próceres ab iifaem

Pradicatorihis jam pene edoSíos j fed à^ uni-

verfa Imperii fui Regna propediem Imperato-

ris fui y atque Imperatricis Luduvica exemplo

Fidem amplexatura 3 nec quoad Optimates dm
fuit expeSíationis eventus , [ic Ubrante Dei Pro-
videntia ^ ut quandofub Canchri Trópico paj/lm

turbata Fidei femina fere exaruerunt , eadem

uberius alibifub Capricorni Trópico adolefcant.

Naò foymenor a demonftraçaó, bem á Ordem , e á Congrega-
que fez a Província de Portu- çaó hum filho, que a naó def-

gal , como aquella , a que de mercceo, nem pela peíToa, nem
juftiça lhe competia femelhante pela capacidade. Foy efte o Prin-

progrcíTo, feito em huma colo- cipe D. Miguel , herdeiro da
nia ília. No Convento de S. Do- Coroa do Monomotapa

, que
mingos de Lisboa , como Ca- criado com a doutrina dos Re-
beca da Província , fe celebrou ligiofos , e conhecendo o pou-
a noticia com a mayor demonf- co

, que faó os Impérios do Mun-
traça6 CathoHca , eftando o Se- do para quem pelo bautifmo fi-

nhor expofto, com MiíTa íolem- ca herdeiro de outro
,

que he
ne

, a que aílíftio com toda a eterno , entrou pelos Clauftros
Corte ElRey D. João o IV. de Dominicanos a pedir , e veílir

feliz memoria , favorecendo na- a fua mortalha
,
pedida com hu-

quelle dia aos Religiofos defta mildade , veftida com alvoroço.

Cafa com fingulares demonftra- Eftudou com lingular applica-

çoens de fua mageílade j egran- çaõ : e chegando, com nao me-
deza. nos capacidade , a occupar as

Bautizado o Emperador da- Cadeiras
,

paífou á converfa6

quclle grande Império , naõ fó das almas dos que o perderaO

confeguiraó os noíFos Religio- Príncipe, para o lograrem Mef-
fos ver eftendida a Chriftanda- tre ; fendo o feu exemplo a mais
de por toda aquella Cafraria, á eloquente perfuaíiva , que fe ef-

imitaçaô do feu Monarca , mas cutou naquelle Império , com
pelo tempo adiante deraó tam- igual aíTombro ,

que fruto. O
Mef-
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Mcftre Geral da Ordem , Fr. pa ; o Padre Fr. Diogo de San-
Thomaz de Rocaberti , lhe man- ta Rofa para reedificar a Igreja

dou Patente de Meítre em Theo- em a Macapá'^ o Padre Fr.Jozé
logia

,
pelos annos de 1670. A- de Santo Thomaz para reedifi-

cabou os feus em Goa , fendo car a Igreja do Hongue ; o Pa-
Vigário de Santa Barbara , de dre Fr. Miguel dos Archanjos

,

morte plácida , como quem fe para levantar novamente Igreja

tinha recolhido a enfajrarfe pa- no Reyno de Ouiteve. Outras
ra tWã. Igrejas intentou o CommiíTa-

Mas fera razão
, que demos rio

, que nao tiveraõ eíFeito

;

noticia do ulcinao» progreíFo def- mas continuou felizmente o da
tas Ghriftandades dos Rios , nef- reducçaô das almas neftas nova-
tes annos próximos ao em que mente providas,

efcreiremos Começou a crefcer Defpedidos ofs Religiofos

,

a zizania na feara cie Ghriíto., paflbu o Commiíiario aTete,
por algumas contendas

,
que o aonde compondo novo Cathe-

Adminittrador Eccleíiaííico ti- ciímo na lingua da terra , fez

nha com os Cultores delia , in- fruto de innumeraveis almas

,

tentando introduzir outras Re- cathequizando , e bautizando
lígioens , íem haver refpeito a aífira meninos , como adultos,

que era lavor, e trabalho da de Foy hum delles o Príncipe do
S. Domingos, taãpraprio, co- Monomotapa , filho do Empe-
mo antigo , e frutuofo. Com ef- rador D. Pedro ji defunto , e
tes penfamentos paflbu o Admi- da Emperatriz Vondato

;
poz-

niftrador a Goa, aonde naó fur- lhe por nome D. Gonftantino :

tio eíFeito a íua diligencia j e e voltando de Tete , o trouxe
Toltanda para os Rios , com para a índia, e no Convento de
tenção de as continua.r, fe paci- Goa , com o nome de Fr, Conf-
ficou tudo por induÉbria doPre- tantino do Rofario , tomou o
fentado Fr. Francifco da Trin^ habito de S. Domingos , em que
dade , que embarcada com elle

,

depois o acompanhou outro

vinha por Commifl*ario, e Vifi- Principe irmaó feu
,
por nome

tador dos Rios , e Vigário de Fr. Joaô ( de que fe pcrdeo o
Tete, com mais cinco Religio- cognome ) que tinha bautizado

fosparaaadminiftraçaôdaslgre- o Padre Fr. Filippe da Afl^urap»

jas. Chegou a Mofle , aonde vi- çaõ. Ao tempo que iílo efcrer-

fitou o Convento , e as Igrejas vemos , aíEítem ambos no Con-
das Ilhas de Qtiirimba , e Ami- vento de Santa Barbara em.

%a 5 e paflando a Sena
, ( aonde Goa.

£ez hum Cathecifmo , e Con- Eftes forao os últimos pro-

feífionario na lingua dos. natu- greíTos das Chriftandades dos

raes , de que fe tirou grande Rios de Sena , em que fem du-

fruto ) defpedio os Religiofos, vida cultivou aquellas .plantas

o Padre Fr. João de Santo Tho- novas de Tete o Prefentado Fr;

maz para a Igreja do Efpirito Francifco da Trindade , com
Santo de Sofala ; o Padre Fr. tanta applicaçaõ , e defvelo

, que:

Damafo de Santa Rofa para a pelas ruas fe entoavaó as ora-

Igreja doZimbaoc, Capellania çoens, e feouviaó no trabalho;

do Emperador do Monomota- e ordenando o Padre
, que nas

ca-
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,

caías da Povoação fe entoaíTem valia a Igreja para braJar aos

de noite, edemanhâa, por ha- defencaminhados na noite da
ver ncllas numerofas famílias, Gentilidade. AíHm o fazem mui-
(eaífim fe exerci ta (Te juntamen-' tos dos noíTo^ (ainda fentence-

te a devoção, e a memoria) fuc- ando-íe voluntariamente aos a-

cedeo hum cafo, em que mof- pertos da fome) pizando as pen-

trou o Ceo o quanto lhe era íbens di natureza , por nao fal-

aceito. Moleftava-fe com o ef- tar ás obrigaçocns dolnftituto,

troado
, que lhe faziaô os Gi- fendo fó o Ceo o que muitas

fres, hum homem dos podero- vezes coroa fcu zelo com o
íbs da terra, e mandou em fua premio do martyrio. Dos que
cafa, que naó rezaíTem de ma- tivemos noticia até efte anno,
drugada. Mas nao tardou mui- em que vamos efcrevendo , de-

to , que nella fe ouviíFe huma pois que íufpendeo as fuás na
voz , que claramente chamava Chronica o Padre Fr. Luiz de
osefcravos, que aiuntaífem pa- Soufa, daremos agora alguma,
ra a doutrina. Efpertavaõ , e (aífim dos annos próximos, co-

ajuntavaô fe , fem acabar de en- mo dos antigos) confeguida pe-

tender quem os chamava. Are- Ia noíFa diligencia , e de que ain-

petiçao fez mayor o reparo na da naó achámos particular me-
cafa ; e fazendo o o Senhor dei- moria.
]a , veyo a entender

,
que nao Seja a primeira do Venera-

devia embaraçar occupaçaó taó vel Padre Meftrc Fr. Jeronymo
fanta ; e advertido, e devoto, da Paixão , filho de Gonçalo

mandou continualla. FVoes de Lemos , e Gatharina

Nobre , naturaes de Pernes. Naf-

CAPITULO XV. ceo efte Padre na Cidade de Lis-

boa, donde tomou o habito de
De alguns Keligiofos

,
que derao S. Domingos , c palTou á Con-

gloriofamente a vida pela con- gregaçaô da índia. Alli fe adi-

jijfao da Fé
^ fervindo ds Chrip- antou tanto nos eftudos

, que
tandadesy que a Religião de S, occupou as Cadeiras de Santo
Domingos tem no Oriente, Thomaz de Goa , com grande

reputação, fendo tal a que ga-

GRande cearaa dasmiflbens nhou com fua virtude, e refór-

do Oriente , mas poucos ma
, que o poz no lugar de pri-

Oureiros para o animo dos fí- meiro Prior da Recoleta. Oc-
Jhos de S. Domingos

,
que qui- cupou depois os de Deputado

zeraÔ reproduzir- lè, para que a do Santo OíEcio , Vigário Ge-
Fé mais fedilataíTe. Mas jádif- ral da Congregação duas vezes,

fémos, que a pobreza, e limi- e Governador do Arcebifpado
taçaô dos Religioíos embara- de Goa , empregos , em que fe

cava eíFes progreíTos , que íem derao bem a conhecer feu efpi-

duvida fe podiaõ adiantar com rito , e prudência. Paífou a vili-

o zelo de bons Miniftros (na- tar os Conventos do Norte, com
quelle Clima) que advertiíFem poderes do Tribunal do Santo
aos noíFos Monarcas o como Oificio, para extinguir abuíos,
deviaô eftender a mao a fuften- emendar fuperfticiofos , caftigar

tar aquellas bocas , de que fe rebeldes , e derribar Pagodes.

/ Che-
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Chegado a Baçaiin

, poz em Evangelho. Gontinuaò ainda lid-

execução as ordens
, que leva- je as maravilhas na terra da pri-

va , com inteireza, e refoluçao meira íepultura
,

que os natu-

Apoílolica. Cortou por íuas raes bufcaô como univerfal me-
mã.)s huma arvore , a que da- fmha. Foy fua morte em ro dè
va5 culto os Gentios, por ver Fevereiro de 163(7. como fe a-

nella ao mefmo tempo flores , e cha no Agiologio Lufitarno.

frutos. PaíTava a huma Aldeã Se naó com as mefmafs zlt^

viíinha a derribar hum Pagode cumílancias , com a mefma re^

de grande veneração naquella foluçaô perdeo a vida pelo aug-
Gentilidade ; entenderaô-no af- mento da Fé o Padre Fr. João
íim os idolatras (já fentidos da de Santo Thomaz , de que (com
deítruiçaó da arvore) fahiraõ- ligeira informação) cfcreveo o
lhe ao caminho juntos, e amo- Padre Fr. Luiz de Soufa , qae
tinados. deípachado para a Ilha de Sa6

Acompanhava ao V. P. hum Lourenço pelo Alferes mór Eh
Sacerdote fecular

,
por nome Jorge de Menezes , em? breve

Francifco CalaíTa
, que hia por tempo acabara de doença j por

feu Secretario ; advertio-lhe
,

inclemência do Clima, Mas fe-

que fe retiraífem , falvando as guindo noticia mais fegura, cou-

vidas ; ao que refpondeo feguro
, mo de quem muitos annos aíííf-

e defafombrado o Venerável Pa- tio naquelles Rios y foj o fuc*

dre: Qjie jd naõ era tempo y mais cedido
,

que paíFando o Padr«
que de as facrificar por ChriJio\ e Fr. João á Ilha de S. Lonrença,
pondo os joelhos em terra , e á fe deixou ficar nella , obrigado
íiia imitação feu companheiro, dos Chriftãos

, que alli haivia , t
oflfereceraó os corpos com gran- para melhor, do zelo com quite

de conftancia áquella infernal alli viera. Mas o» Mourosí aflaf- Morte ãa

canalha , que com infaciavel ódio tentes na terra , íempre inimi- Padre
^

os trefpaílaraõ a lançadas , dei- ffos do amíímento da Chrilban- /'J^^f^

xando-os por mortos, rorao tra- dade, em que a Padre trabalha- j'homax,

zidos pelos Chriftáos ao Con- va iiícanfavelmente ,. lho derao

vento deBaçaim, aonde o com- veneno, temendo firar-lhe a vi-

apanhei ro faleceo logo; o Vene- da com publicidade, por nao

ravel Padre dahi a trez dias , cm parecer
,
que viotavaõ as pazes

,

que fc lhe prolongou o marty- confirmadas de nov-o com Mo^
rio , mas com a fuavidade de fe. Scntio o Padirc o mortífero

receber o Santiílímo Asiático
,

da peçonha em huma bebida ;. cí

paíTou á eterna felicidade , com- offerecenda a Deos aqtiielíe' g^
prada com feu fangue. Acharão nero de morte , acabou cora 3

os Religiofos feu corpo cingi- magoa de deiíaar otfab a fua

do de huma grolTa cadea de fer-

ro , deraò-lhe fepultura raza;

mas crefcendo as maravilhas,

com que o Ceo quiz acreditai-

lo naquellc Povo , ácufta , cdi-

Chriftandade.

Com mais rigorofa morte

foy vidiima dai Fé o Padre Fr.

Niculao do Roíairior , filho do
Pedrógão, Vil la- de Portugal,

ligencia da Cidade, o paíTaraô (eallim filho da Villa,, como do
a fumptuofo fepulcro , levanta- Convento de S. Domingos , qua

do junto ao Altar da parte do ha nella )
grande Pregador y e

Part. IV. Xxxx de
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de vida exemplar , calidades ,

tado Fr. Duarte Trava ÍTos. Foy
que lhe deraõ grande lugar na cfte Padre igual talento para a

Congregação
5
paíTou delia vo- Cadeira , e para o Púlpito. Le-

luntariamente aos Rios
,

para ra muitos annos Theologia no
Obreiro daquellas Cíiriílanda- Convento , e Univerfidade da
des , em que íe detinha frutuo- Batalha. Entrado já em dias

,

famente
,
quando acompanhan- deveo ao Ceo o confelho de

do o Capitão de Tete , naguer- paíTar á Congregação da índia,

ra, que tinha com os Zimbas, acompanhado de alguns Reli-

( Cafres cruéis , e devoradores giofos de grandes efperanças

,

de carne humana) ficou prizio- facrificadas todas ao lucro das

neiro delles. Foy logo atado de almas naquelles Climas. Affim

pés , e mãos a hum tronco , e fe oíFcrecco , e aceitou a occu-

como outro S. Sebaíliaô , cuber- paçaó de Miílionario das Chrif-

to de fettas
, que lhe abriaó mais tandades de Solor , CommiíTa-

bocas, para lhes pregar a ver- rio do Santo Oificio , e Gover-
dade no tempo, que lhe durou nador do Bifpado de Malaca;
a vida no martyrio. Defpedaça- e partindo por Prelado de cin-

do depois feu corpo , o repar- co Religiofos , com que fahio

tiraõ , c comerão. da barra de Lisboa , chegou ao

Com igual exemplo de vi- Oriente , fendo Vigário Geral

da, obfervancia religiofa , e o- o Meftre Inquiíidor Fr. Thomé
piniaó de letras, viveo noCon- de Macedo , e governando a-

vento de Cochim ( em que pro- quelle Eftado o Conde de S. Vi-

feíTou) o Padre Fr.Joaó da Cruz, cente
, Joaó Nunes da Cunha,

filho de Macao; facrifícou-fe ao PaíTados quafi dous annos
,

minifterio das Chriftandades , que o Padre Fr. Duarte reíidia

em que gaftou muitos annos,
coroando o Ceo feu zelo com a

gloria do martyrio
, que com os

olhos , e as mãos levantadas a

em Lifao , aonde naõ defcança-

va feu zelo no exercício de re-

duzir , e bautizar , fuccedeo

que que , morrendo o Rey da

OsPadres
Fr. Luí\
do E/pi'

rito San-
to , Fr.

Joa3 da
Trinda-
de^ eFr.

JoaÕ da
Coja,

elle , recebeo alanceado pelos terra D. Paulo , lhe quizeraó fa-

Mouros de Achem, no annode zer os vaíTallos Exéquias com
1617.

Sacrificarão também a vida

nos altares da Fé o Padre Pre-

fentado Fr. Luiz do Efpirito

Santo , e o Padre Fr. João da
Trindade

,
pela tyrannia do Ca-

pranzine , na Mocaranga , de
que já demos mais larga noti-

cia. Na Provincia de Bajú ( Con-

as ceremonias , e fuperíliçoens

Gentílicas
,
para que fempre in-

clina aquelle Povo
,

por mais

que reduzido , e doutrinado.

Teve o Padre noticia defte deí-

atino , e naõ o fofrendo o feu

zelo , acompanhado de alguns

Chriftãos da Povoação , fe me-
teo pela terra dentro ; e che-

tracofta de Larantuca ) o Padre gando ao lugar das Exéquias,
Prefentado Fr. Joa6 da Cofta

,

em que achou os Miniílros fu-

que também nos deu jáalTump- perfticiofos, os reprehendeo , e
to nefta efcritura. ameaçou da parte da Juíliça Di-

Igualmente o deu ás glorias vina , depois da humana. Eraõ
defta Provincia de Portugal , de eftes Chriftãos fó no nome

,

que foy filho , o Padre Prefen- em tudo indignos delle
, gente

dia-
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(linbolica , ímpia , eoufada ; lan- gora. Foy a morte do Padre
çiraõ fe ao Padre , e aos que . Fr. Duarte no anno de 1670.

lhe faziaõ companhia , e com Contavao-fe os de 1675'^

hum chuveiro de Azagayas lhe quando, infcíladas as Ilhas dos
tirarão a vida, e lançarão iogo Rios de Sena do Arábio, inva-

feu corpo em hum poço, perle- dio adaAmiíTa. Era alta noite,

guindo , e matando os poucos fahio ao rebate , de cafa
, para

Chriítãos
, que o tinhaó acom- a Igreja , o Padre Fr. Leonar-

panhado , de que o defcuido do de noíTa Senhora
,

que era

perdeo os nomes, mas naô luas Vigário delia; conheceraô-noos

venturofas almas as eternas co* inimigos pelo habito branco , e

roas.

Correo logo a nova a Lifao

,

do martyrio do Padre Fr. Du-
arte, e feus companheiros , e

lamentando-o todo o Povo co-

mo pay , appellou o fentimen-

to para a vingança
,
que íe co-

meçou logo a machinar , ajun-

convidando-fe huns aos outros

,

fe arremeçarao a elle ás lança-

das, com tal fúria, eprefteza,

que lhe naõ derao mais lugar,

que de voltar a hum moço, que

fervia na Igreja , c entaõ o a-

companhava , e dizer-lhe

ejiívejfe fempre firme na Fé', e ca

tando o Capitão mor Fernão hio logo fem vida , ficando o
Martins de Pontes a mais e^en- bárbaro , que lhe deu a lança-

Que Motte ão

P. Fr.

hconardo

te, que pode, que naõ foy mui- da i com o braço no ar , lem
ÍT ri ^ U,,(^ J_i-. . ^ nr-

ta , e paífaraõ a bufcar os delin- mais o menear ', nem fe fervir

quentes com maó armada. Ti- delle , como depois fe foube de
veraõ elles avifo , e efperavaó alguns Chriftãos

, que o víraô , e

ao Capitão defendidos de ef- dos meímos Arábios
, que aílim

quadrao numeroío ; mas foy o

mefmo aviftarem-no , que vol-

tarem coftas , com tal confufaõ

,

que quaíi todos perderão as vi-

das; confeíFando depois alguns

,

que ficarão prizioneiros
,
que o

que os puzera em taô defatina-

da fugida , ( tantos , e tao me-

drofos , de taõ poucos) fora o Gaípar Evangelifta , filho da

verem hum Frade de S. Domia- Congregação. AíTiília eíle Padre

gos
,
que no meyo dos noíTos na Igreja de Ade j na Ilha de

Soldados dava coração a todos , Timor, em que o puzera a obe-

e ameaçava com efpantofa ira diencia pelos annos de 1676.

o contavao. Também cahio lo-

go o moço com o mefmo gé-

nero de morte. Perdeo-fe-lhe o
nome , mas naõ o premio dei-

la.

Correo também a merecei-

lo, por zelar a honra de Deos
,

e os feus preceitos , o Padre Fr*

os inimigos. Entendeo-fe
,
que

feria noíTo Patriarca
, (

por nao

haver em Lifao outro Religio-

ío mais
,

que o que perdera a

vida ) que vinha a caftigar a bar-

baridade
,

que lha tirara , e a

confervar aquella Chriftandade, tes ouvidas comdefprezo, paf-

a que os mefmos delinquentes fou o Padre á mayor demonf-

machinavaõ a ultima ruina , co- traçaõ , mandando-o prender, c

mo le foube , e fe defcobrio a- depois foltar, poíta era promef-

Part. IV. Xxxx ii fas

Era grande fua diligencia : a-

chou
,
que hum Chriftaó Macaf-

fá andava occafionado com hu-

ma mulher , também Chriftáa.

Precederão as admoeftaçoens

,

que continuadas fem fruto, an-
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,

ias a emenda ; mas foy efta tan- giie innocente no lugar do de-

to ao contrario
, que na noite . li£lo

,
pedindo vingança contra

feguinte , fazendo-fe o delin- o facrilego , que morreo depois

quente Amouço
, ( tem efte no- miíeravelmente defterrado , e

me os que deliberados , e refo- perfeguido. Foy a morte deite

lutos, fahem a tomar vingança ,
Padre no anno de 1637.

e tirar a vida a quem lhes faz Naõ era menos exa6lo o Pa-

reíiftencia , até perderem a pro- dre Fr. Gafpar , como grande
pria, porque deites nenhum ef- Rehgiofo , e bom Letrado. Fez-

capa com ella) entrou em cafa fe na fua Igreja hum grande def-

do Padre , e bufcando-o em fua acato ás ceremonias delia em
mefma cama , donde o achou huma Qiiinta Feira Mayor ; era

com defcuido , e fem reíiften- o culpado fufpeito na Fé ; dif-

cia, lhe deu algumas crizadas

,

punha, e diligenciava o Padre,

e depois o ferio com huma lan- que naô fica íTe fem caftigo,quan-

guinata , de que ( recebidos os do por induftria do ameaçado
Sacramentos ) acabou em breves lhe derao veneno

, que conheci-

horasavida, oíFerecendo a Dcos do logo, fe difpoz com grande ^^r^f^
aquella morte com grande fo- conftancia a efperar a ultima ho- ^^^. jlí/-

frimento, e conformidade. ra
, que naô tardou muito, que guel.

. Afllm oíFereceraò , e facrifi- coroaíFe fua alma no anno de

Corre também por obriga-
ção noífa a noticia do Padre Fr.

Moríe da
Padre br.

caraó a Deos as vidas outros
dous Vigários , ambos de Qui-
rimba

, por inteiros na obriga-

Morte do

Padre Fr.

Nículao
do Roja-

rio.

çaõ do feu officio, e zeladores Francifco Donato, Miíííonario

da obfervancia da ley de Deos. Apoftolico
;
porque ainda que

Foraô elles o Padre Fr. Nicolao por Pátria Romano , fendo na
do Rofario, e o Padre Fr. Gaí^ profiíFaó Dominico

, ( e íervia-

par de S. Miguel , filho da Con- do , e acabando nas MilToens,
gregaçaò. Chegou huma Qiia- que efta Provi ncia de Portugal
refma , e negou o Padre Fr. Ni- tem no Oriente ) aqui fe lhe de-
colau os Sacramentos ao fenhor ve o lugar entre os que as illuf-

da Ilha filho da terra , mas de traraó com feu langue. Foy ef-

pay Portuguez
;
porque muitas te Padre illuftre por geração,

vezes advertido , e admoeftado mas mais conhecido por efpiri-

continuava com efcandalo pu- to, virtude, e letras, experien-
blico ( retirado de fua mulher cia , com que a Sagrada Con-
propria ) a converfaçaô de fete gregaçaò de Propaganda o man-
irmãas Mouras. Poucos dias de- dou por MiíIionariò Apoftolico
pois difpoz o rebelde a vingan- a efta grande feara. Cultivou-a
ça , chamando huma noite ao nas duras ferras do Malavar, nas
Padre , com hum recado falfo. Ilhas de Solor, Ceilaô, Mafca-
paru huma confiífaô : tanto que te , Goa , e Moííe , fazendo
o teve na rua , elle ( e alguns grande fruto naquella Gentili-
Cafres feus) lhe tirarão a vida dade, como perito nas lingúas.

ás eftocadas, c depois Ihequiz Ultimamente embarcando- íe de
tirar a honra , com hum tefte- Dio para Mafcate , com inten-
munho, que oCeo liquidou lo- to de paífar á Cúria Romana,
go. Durou muitos annos o faí - encontrando-fe com quatorze

ga-
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galeotas de Mouros Malavares, cao, paíTou a fervir as Chriftan-
depois ÚQ profiada peleija foy dades de Solor , e refidio em
entrado o navio

, prezo o Pa- Sica, terra de Larantuca, aon-
dre, e levado ás embarcaçoens de fe grangeou tal reputação

M^rííf í?í7 inimigas, aonde os Mouros ex- com o reformado exemplar de

FrZtifci
^^"^^^^õ nelie ofeu bárbaro cof- fua vida, e tal aíFe^o dos natu-

Donato. funie. ^Confeguida a vitoria, fa- raes com feu génio, e brandu-
crificaõ hum dos prizioneiros á ra, que, fuccedendo-lhe paíTara
Lua , cortando-lhe a cabeça , e Larantuca , fe defpovoava Sica
íalpicando com o fangue ainda para lhe fazer companhia na jor-

quente as velas das embarca- nada , feguindo-o todos , como
çoens. Tentarão primeiro o Pa- filhos defconíblados , e pediri-

dre, fe queria íeguir fua feita; do-Ihe com* lagrimas : Qj^e lhes

e vendo
, que lhes defprezava reftituiJJ^e comprejfa lua ajjijlencia,

oôertas com conftancia , lhe Affim íervio ella de grandes aug-
cortarao a cabeça , e offerece- mentos áquella Ghriílandade

,

raÓ feu íangue áLua, falpican- que quizera mais larga fua vi-»

do com ú\q as velas da Arma- da ; mas quíz o Ceò
,
que lhe

da. Foy feu martyrio pelos an- apreíTaíTe a morte a coroa
,
que

nos de 1634. tinha ganhado nella. Acabou
Naô deixaremos em íllen- com grande opinião, deixando

cio dous Religiofos
, que hon- a Chriftandade taó augmenta-

raraò eltasMiÃoens, fenaó com da, como fentida, e faudofa.
o feu martyrio , com o feu ex- Eíles fao os empregos com
emplo ; fe naô regando-as com que os filhos de S. Domingos
o feu fangue , fomentando-as fe efpalharaõ , e eílenderaó ( co-
cem fua virtude. Foraó elles o mo ainda ao prefente o conti-

Padre Fr. Gafpar deSanto Tho- nuaõ ) por aquellas vaíliffimas

maz , filho da Cidade de Co- terras, tao incultas , como rc-

chim , e da Cafa , que a Congre- motas, hoje já cultivadas; mas
gaçaô tem nella ; e o Padre Fr. roubando-nos a diílancia o mais

Jozé Rebello , filho da Provin- do que fe tem obrado nellas, ef-

cia de Portugal, de donde paf- pecialmente nas Ilhas de Solor,

fou á índia, já crefcido. Viveo c Rios de Sena , fem afrouxar

o Padre Fr. Gafpar em Macao (como fe pode ver no que aca-

vinte annos devida taóauftera, bamos de efcrever) aquelle ef-

c obfervadas as Conftituiçoens pirito , com que nellas princi-

á rifca , oração, jejuns, e dif- piaraô a feara do Evangelho,

ciplinas , continuado tudo com gloria fem controveríia primei-

tal rigor
,
que fem duvida lhe ro da Religião Dominicana, e

apreíTou a morte , que efperou alguma (como a de Solor) uni-

com grande conformidade , e camente fua. Mas como nem o
pareceo premio de fua virtude. Sol da verdade fe livra dos va-
" Do Padre Fr. Jozé Rebello, pores da duvida , antes inven-

qu^ nos annos próximos ao em tada
,
que nafcida , ou do arti-

que elcrevèmos paífou de Por- ficio mvejofo , com que os mal

tugal á Congregação, temos a intencionados efcrevem volun-

noticia de que , aíliftindo pri- tariamente contra a evidencia

,

meiro em Goa, depois em Ma- (para que favorecida dos annos

a men.
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a iirenrira vá depois toriando

corpo de duvida entre oi que CAPITULO XVI.
tem noticia dos chimericos fii i-

dameiítos delia ) ainda que até Mjjlrafe como os Religiofos de S,

agora naò houve injoníiiera- D^m/igos forao os primeiros

,

çao, qu^ fe refolveíTe a querer

tirar aos RjIíííioíos de S. Do-
mingos a prl!Tl^^u, na cultura

efpiritual, e MilFao Evangélica

da Ethiopia Oriental, naõ fal-

tou com tudo
j
qiieoi neftes tem-

pos quizeíTe reduzir a contro-

verfia , fe forao , ou rtaõ os nof-

fos Religiofos , os primeiros
,

que levarão o Evangelho , e co-

lherão delle o fruto nas terras

da Ethiopia Occidental , refol-

que lev.iraÕ a Fé d Ethiopia Oc-

ciàental , converterão , e redu-

zirao ahnas n iquellas incultas y

e vaftijji.nas terras.

CHamaraó muitos ao eícre-

ver , ou provar glorias , e

créditos próprios arriícado , e

fufpeitofo emprego ; mas quan-

do a verdade as publica , e as

pregoa, nao vem a fer o efcre-

vellas , mais que lembrallas
;

vendo voluntariamente, que os cautela, comqne devem armar-

Padres da Co igregaçao de S. fe os Ghroniftas das Famílias

Joaõ Evangelifta, forao os que Sagradas, para que nao triunfe

fe adiantarão a todos neíta em- o tempo do que houve ^nellas

preza. áigno de memoria , naò para

Queria fiar a apologia dos ampliar panegyricos , mas para

Authores, que com tanta clare- nao fepultar exemplos. Eíle de-

za falla5 delia ,
por naõ eftar ve fer o intento dos que efcre-

coíliinadi a Religião de S. Do- vem femelhante Hiíloria
,
pro-

minor)s a por em difputas as por a verdade, que coftuma af-

fuas glorias. Muito menos efta

,

feiçoar a razaõ , e favorecida

de que naõ quiz mais premio, defta , tem energia para mover
que fervir á Igreja , e moftrar- ás imitaçoens do que propõem
lhe, que os filhos deS. Domin- com pureza. O fegundo interef-

gos, como herdeiros dos Apof- fe de femelhante Hiíloria
,
(íup-

tolos, naõ tinhaõ outro Inílitu- poUa a noticia para erudição

to , e o bem ,
que fabiaõ defem- dos homens ) he continuar o pre-

penhallo. Mas alargarey mais a mio, ou o caíligo do bem, ou
penna , e com mais modellia

,

mal obrado na reputação ,
que

que a com que eíle Author cof- fe perpetua a hum, e outro. E
tu ma eílender a íua , fó para quem leva os olhos neílcs pre-

Ihe apontar os Authores , que
mudamente o convencem. Aífim

a pertinácia tiveífe ouvidos ! E
a cegueira olhos j

ciofos fins, naõ os diverte, nem
os occupa com a ja£lancia de
precedências , e muito menos
imaginadas. Aífim deponho que,

naõ por grangear á minha Re-
ligião huma gloria já grangca-

da
, já merecida, e já fua, to-

mo agora a penna ; mas para

refgatar a verdade das mãos de

quem a fepulta , fendo o officio

,

e obrigação do Ghroniíla defen-

ter-
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terralla. Porey os feus , e os huns , e outros ^ foflem vencen-

meus fundamentos, como quem do a efpada, e a doutrina. Foy
narra, e naõ como quem dilpu- aílim na expedição de Religio-

ta. fos para as terras de Congo
Efcreve eíle Author, com a por EIRey D. Joaõ o II. a que

defculpa de proceder com ce- ps noíTos paíTaraõ no anno de
gueira em cauía própria , dan- 1486. Sem duvida naô corref-

do aos Padres da fua Gongrc- pondeo o fruto da fcmenteira

gaçaó a gloria ( faõ palavras Evangélica á efperança , com
que os Religiofos foraô princi-

pialla , lendo o intento de El-

Rev de Beni , que os mandou

de feremluas ) de lerem os primeiros
,

que converterão , e bautizaraó

almas nas Conquiftas Portugue-

zas. Entendo
,
que feria erro da pedir ao noíTo Monarca , antes

ImpreífaÔ a palavra primeiros
;

politicas da terra
,
que interef-

fes da alma ; motivo, com que
efcreveo MaíFêo

,
que os noflos

deixando a infru£luoía aíliften-

cia, voltarão para a Pátria : In

Ltijitaniam írriti redierunt. Mas
he de admirar , que naônao

porque nao he crivei , que ig-

noraíTe eíle Padre , fendo tao

noticiofo
, que Gonquifta Por-

tugueza foy a de Ceuta , to-

mada aos Mouros por EIRey
D. Joaõ o I. e que nella íe a-

charaó com elle os Religiofos procurafle , ou naô tiveífe eíle

de S. Domingos , com Igreja

,

Author outra noticia dos nof-
Mofteiro , e occupaça5 de feu fos , tendo-a do fim

,
que leva-

Inftituto
,

que exercitado por raô, antes por accidente
,

que
largos annos , ( que alli fizeraô por fubftancia da Hiftoria

; por-
aíTento ) naô deixariaô de exer- que a ^ue feguia era a reduc-

citallo , naô ló em adminiftrar çaô de Beni
,

que naô teve ef-

Sacramentos , mas em reduzir feito. O que naô tira que o ti-

Infieis
,
que alli ficarão cativos. veíTe particularmente o empre-

Dequc bem íefegue, que já os go Apoftolico dos noíTos nas

noíTos Religiofos fe occupavaô mefmas terras , ou em outras vi-

finhas
;
progreífos , de que o Pa-

dre Fr. Luiz de Soufa naÔ teve

noticia
,
por eftarem cilas antes

Joan. Pet.

MafFae.

Hift. 50.

dii. I,

na reducçaõ das almas a Deos
nas Conquiftas Portuguezas pe-

los annos de 1415', e ainda em
Portugal naô exiftia a Congre- nos Arquivos de toda a Reli-

gaçaô de S. Joaô Evangelifta , giaô em Roma
, que nos defta

que muitos annos depois foy

confirmada por Eugénio IV.

Mas paliemos a mais evidente

argumento.

Defta primeira entrada nas

terras de Africa
,
pelos Religio-

Provincia. O que fe pode ver

no Monumenta Domimcana do
Meftre Fr. Vicente Maria Fon-
tana ( Author taô digno de cre-

dito, que o naô pode fazer fuf-

peito, nem o fer noíFo) que fal-

fos de S. Domingos , lhes ficou lando nos ferviços
,
que a Re-

como em herança o ferem os ligiaô fez á Igreja no anno de

primeiros, que nas Conquiftas, 1486 , e tocando a occafiaô de

que fe foraô feguindo nellas , fe Congo , diz que os noíTos Re-
achaífem ao lado dos Capitaens ligiofos reduzirão , e bautiza-

Portuguezes
,

para que igual- raô, fe naô a todo o Reyno, a

mente no valor , e defvelo de muita nobreza > e a muitos do
Po-

Fontana ,

Monu-
menta
Domini-
cana an,

14.S6. P.

l,c, 10.



7^'^ Farte I"V.vda Hiíloria de S. Domingos,
Fova : Nonfohm miiltos e^ po- lavras^ tendo dito da Armada^
pulo j JJ etiam ex nobilihus fa- que EIRey mandara : Epara et

ero regenerattonis lavacro Chrifto , converfaS dos bárbaros , alguns-

^ Ecckfi£ adjunxeriint, E contí-í Réligiofos ; o maioral dos quaes

núa ,
que depois paíTarao alguns era Meftre Aívàro í Frade da Or^

deftes Réligiofos ás terras do ií?w de <S'. Domingos , e feu Con-^

Prefte Joaô , aonde levantarão fefforj pejfoa muy notável em vi--

Igrejas, e propagarão a Fé, day e letras,

íuperando trabalhos , períegui- Aíllm efcrevem eftes Autho*
çoens ,e diificuldades, emquan- res a fegnnda jornada dos Por-

to lhes durarão as vidas , coii^ tuguezes ás terras de Guiné no
fumidas , e fepultadas naquellá anno de 1487. conio tambcm a
emprego , e naquellas terras : efcreveo Refende; femqueAu*
AUqtú eí(í ipjis (continua o. Pa- thor algum , ou Portuguez, ou
dre) ad AhyJJlnorimi Imperatorem eftranho , faça lembrança de
pergentes j etiam ibidem (f^ Cm- quenellas, alEmneílâ, como na
ees y é^ Eccíejias erexere tanta primeira, fcachalTem Padres da
cim animarum fruãíí , ut milkts Congregação de S. Joaó Euarfc-

ex eijdem ?r£dicatoribus y aruTth gelifta. E queos noíFos Religior

iiis licet.y ae laboribuifraBus , aj^ fos , ainda nefta fegunda jorna-

fumptum Apãfialicum minijlerium da , íe empregaffem na redao
deferers aujus fit. Sed omnes gla- çaÕ das almas , confia de afg»-

riofe ibidem ufque ad mortem in- mas Memórias da Ordem: pOF-

fudaverint in Gentilium illorum que entrando alguns poraqud-

eoHverfione. AíHai efcreve cfte las vaftas , e defconhecidas ter-

Author^ citandoo BifpodeMo- ras, renunciarão pelo feii Infti-

nopoli , Chronifta verídico. tuto da pregação a Pátria , e ti-»

Segunda jornada fizeraô os reraõ nellas fepultura. Digo aí-
*^ Réligiofos de S. Domingos ás guns> e naõ todos, porque |-

terras de Guiné, depois de bau- chamos na terceira MiíTaÕ, pe-
tizado ElRey Bemoy

, que o las Memorias de Fontana, aio

era da eftendida Região fie^Ja- Meftre Fr. Álvaro Corrêa, que
loíb , e recorrera .a E^ey,.^, ,fçK^ duvida voltou a Portugal

João o II. aífim para recu|)^rar com o Capitão mór Pedro Vaz
o Reyno

,
que feu> irmão ,lhe da Cunha ; noticias efe pouca

tinha tyrannizado ,como/pafa importância para os Authores
receber o Bautifmo. Com eíle feculares

,
que levao os olhos

mandou ElRey D. Joaô ao Mef- no aíTumpto da fua Hiftoria, e
tre Fr. Álvaro Corrêa , Frade naõ nas particularidades dos
noíTo , e feu ConfeíTor, homem Réligiofos, que quando foypre-
de grande reputação em letras, ciíb entrarão nella. Mas a nós
e virtude, com outros Religio- lxaft.anos delles a geral noticia

fos. Efcreve-o aíBm Maffêo : E- de que os Religioíos de S. Do*
uangelicí quoque praçones impofi- mingos foraò os primeiros, que
ti Álvaro Dominicano prafeíio exi' cogd: a voz Evangélica faudaja^

mia virtíitis , ac fapientia viro, as terras» daquella Ethiopía
; o

Joa3 de ^^^ -^^^ ^pp, ad facras Confeffw' que o Author ( a quem refpon-

Decad.u ^^^ ^^* confueverat. Omefmo af* mos.J.qqer, a voto feu, deixar

/.^.c.b. firma Joaô de Bario^s neâas pa- em 4uvjdâ-

Mas
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Mas pa/Temos ao que fera critura; naô autborizada co-ra a

nofía meima penna ; piwõ íeodonenbuma podia paíFar no Jivro

dçÃe Author , que he a tercei-

ra Miâaô dos noíTos Religio-

fos, que elle quer para primei-

ra dos fcus Padres , vindo já taó

tarde
|
para as duas cm que ma-

drugamos tanto; e muito mais

dor, e negros
, que ElRey de

Congo mandara a ElRey D.
Joâõ o II. fe armou no porto de
Lisboa huma Armada com tan-

to defvelo , como era o alvoro-

ço , com que o noíTo Monarca
cíperava todo aquelle Reyno

metitaDO'

minicana.

nós o único Author
, que nas

íirva de prova , como íuccede
ao que confutamos

, que unica-

mente fe teve por patrono a &
mefnK). Mas fallem já por nós
os Authores

,
primeiro os noí-

tarde
,

para negocear efta ter- fos , depois os eítranhos. Dizem
ceira por fua , íendo tanto noí- as noflas Memoriai

, que os Re-
fa , como logo o dirá a eviden- ligiofos

,
que nefte anno de 1491

cia. Foy efta funçaó de Gongo faraó por ordem dcJRey Dom
pelos annos de 1491» edifpoz- Joaó o II. á reducçaô de Gon-
fe aílim. Bautizados o Embaixa- go forao dez. Quer Fontana

,

que en^re cftes , ( que na fua

opinião naõ forao mais que féis )

fe conte êambem o Meftre Fr.

Álvaro Còrrea ; e cfcreve nefta

forma : Mittuntur â Joanne II. Fontana ,

Lujltania Rege prater recen/ttos ^fj^
anno 148o. í^. A!<Vítras eidem à

reduzido. Nomeou por Capítaô Confejfjlanibus , & quinque alii .
^ ,

a Gonçalo de Souía ; compoz probatte vtta , ^ virctttis viri , an. 149 1.

grandiofo mimo para ElRcy de de Frevimia Px^rtugullU , ad Re-
Congo, e attendendo ao que gem Congi^ qui Catkoikam FUem
mais lhe levava o cuidado, que pradicantts , Reges Cmigi ad ean-

craõ osMcftres da Fé, pedidos detn mediisfacris ablMiom' us ant-

por elle, os tirou dosGlauftros plexdudam, Cmptrante Deo rnáu-^

Dominicanos , como de femina- xerunt , cum magna Procertim Reg-
rio , onde reconhecia os mais ni multitudirte , íopio/iffimaque po-

deftros efpiritos
,
para femelhan- puli frequentia ; Regem quidem

tes jornadas , de que os Reys Joannem ; Regmam vero EleonO'

ram^ ^ primogenitum illoriim Al-

fonfum , nuncíipantes , in memoriam
RegufK Lufitania , viventium, In-

numera Idola igne confumpfere
,

atque Ecclefiam grandem fub in'

vocatione S, Cruéis ibidem 5. nonas

Maiiy jaãisfundamentis , conjiru-

xere. Qua Epifcopalis Sedes effe-

Ba ejl. Ibique nejiri Pradicatores

per annos quinquaginta confiflen-

tes, máximos Cbrifli EccleJÍ£ fru-

Bus dedere.
p

Aponta omefmo numero de y^^^^,
jornada foraõ efcolhidos os filhos Religioíos de S. Dommgos , ain- tiand^s.

de S. Domingos. da que diíFere no Prelado dei- ^^J^1'^J^

Moftremos efta verdade, na6 les Fr. Affonfo Fernandes , ^^-
^fcaU.

confirmada cora efta mefma ef- fentando, (o que he mais com- ^3,/
Part. IV. Yyyy mum)

feus antecefíbres tiveraó largas

experiências. Haviaó de levan-

tar Igreja , haviaõ de bantizar

oRey, haviaõ de eftenderfe por

aqueila terra defconhecida , ef-

palhando a palavra Evangélica;

haviao de reduzir bárbaros
,

derribar Templos, queimar Ído-

los , e finalmente porfe em cam-

po contra os meímos demónios.

E eífe era , e he o Inftituto A-
poftolico dosnoíTos Religiofos;

eíFa a razaõ, com que para efta
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,

mum) que o fora o Meftre Fr. Rey , e lhe deíTem hum rico

Joa6 de Santa Maria ; e efcreve prefente , levantaíTem a Igreja

nefta forma : Defpues el afio de de Santa Cruz , bautizaíTem ao

1491. embió ElRey D. Joan una Rey, c Rainha > com os nomes
Armada de três navios , embiando de D. Joaó , e de Dona Leo-

nor General dellos a Gonfalo de nor , tomados dos noflbs Reys

,

Soufa , y en falta defie a fu her- e ao Principe com o nome de

mano Rodrigo de Soufa. En ejlos D. Affbnfo , tomado do noíTo

navios fueron por ordem de Su Principe , c as mais circumftan-

Magejlad algunos Religiofos de S. cias , que com elegância narra-

Domingos y y por Superior uno lia- tiva continua o Padre Fr. Luiz

mado Fray Joan con otros cinco
,

de Soufa , tudo efcreve y e narra

para que predicajfen el Santo o Bifpo Barbuenfe, por efte ef-

Euangelio en el Reyno de Congo
,

tylo : Eodem tempore felicibus co- Spondor

y batizaffen a los que convertief- natibus Joannis Regis Lu/itania , ^^^^%
^

fen, propagata efi fides Chrijiiana in dgRaiC
Aflim efcreve efte , e outros Regno Congi , de quo captum efi ca ann9

Authores noíFos; mas fe lhe naó agi fuperioribus annis, Cum enim H?'»

bafta contra a impraticável fuf- nobiles illi, quos diximus in Lu' ^'^'

peita de próprios , o reconhe- Jltaniam adduãos
, fufcepto Bap-

cerem-fe por fidedignos , pafle- tifmo , hiennium fumma cum dili-

mos aos eftranhos , e feja o pri- gentia , Cbriflianis maribus ^ (^
meiro o Padre Maffeo

,
que ain- injiitutis imhuti adfua remij/lfuif-

da que naò traz o numero cer- fent j una cum nonnullis Patribus

to dos Religiofos ( circumftan- Dominicanis , tribus navibus ar-

cia aífás ligeira para a fubftan- matis , Jub ducatu Gonfalvi Sopé

cia da Hiftoria) afErma que eí- {cui inter navigandum pejie ex-

tes Religiofos foraó de o. Do- tinóio , Rodericus fratrisfilius om^

Mafe U niingos nefta forma : Neque Neo- nium confenfu fuffeãus fuit ) ubi

i.Hifio' phiti modo , ad fitos remifji ^ ve- priMum ad litus Congi appulere

^

ria Índia yum etiam , ^ SanBiJJima Domi- Regis patruus , qui fono Mariti-

nicana Família três viri probata ma Congi plaga , imperitabat ,

virtutis , atque doãrina , deleôíi
, jam fenex Baptifmum cupidiffiml

quia apud eofdem JEthiopes
, ^ fujcepit , é^c. j

docendi 9 ér initiandi officio futh O mefmo efcreve Fr. An to- 1
gerentur. nio de S. Romaõ , Monge Be- ^Ç^^^^ i

Que foíFem Religiofos deS. nediflino na fua Hiftoria Geral S'4S
Domingos os que acompanha- da índia , aíFentando

, que os t.i,cap^;

raó nefta occaíiaó a Gonçalo de Religiofos
, que entrarão , c fi-

Soufa ; que aportalFem nas ter- zeraó o primeiro Bautifmo em
ras de Manifono , tio delRey de Congo , acompanhando a Gon-
Congo

;
que á fua inftancia lhe calo de Soufa , e depois a fcu

deíTem os noíFos Religiofos o irmaÒ Rodrigo de Soufa , forad

Bautifmo em dia de Pafcoa 3. os Religiofos de S. Domingos

,

de Abril de 1491 ; que lhe pu- por eftas palavras: Ydpuesy que

zeflem por nome Manoel , e a pareciò eflar fufficientemente inf-

feu filho menor António ; que truidos en los myjlerios de nuejlra

paífaíTem depois á Cidade de Santa Fé , mando el SereniJJlmo

AmbaíTe , aonde os efperava o Rey armar unafiota^ en que boi'

vief-
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'^Wi^ ãSj^^^^^ ^^ P^'mm^§i fuóccdeo na .occupaçaò de Vi-
dsjla eiorijiíamdad delia ^ j.jí^^g gario

, por morte de Fr. João
l%iofos de Santo Domingo, y para^ de Sâiita Maria, (que também
ppdkai^ ^. y baptizar- con aynpiijjl- deixa apontada ) e mais quatro
mçkpotefiad de Síí.Santidad. Dio-^ Frades ,> que ficarão correndo
les itn rica prefente ,!, y artijices

, com aquellas Chriftandades ; dil-

para que llevantajyenlgkfias , con lo no modo feguinte: E tornan-

^V^M M^:^ y^ ^^^ (íciidta fu libe- do d Cidade , expediofe Ruy de
Kqíáadg^fjerofameme , porque le Soufa parc^ efte Reyno , leixando-
era muy natural. Fné mfribrado lhe :para '.ãfccnverçaÕydâs Povoí
J^7ipaxador.^y Capitan General de Fr, Antomo ^ . que era a fegunda

h-d9^H^^ifi^^^P^^ ^^^ ^^/^> C^-"' pejroa, depois^ de Fr. JoaÔ , e ou-

:i-^.^!^d^y'0 mQÍmo tc^cmnn^Q tros quatro ^frades.

êmiíasjL^^ AuthoresXeculafe^-, e feja dçi ,ç>-§ÔTque fuppoílo , he apocri-
-^ s-thumMcftredeUes

, Joaô de Bar-:. &V^e íem nenhum fundamento
ros

, que com mais individua- o que narra da fua Congrega-
ção , e particularidade conta a çaõ^o Aaithor, que confutamos

,

entrada,^ e reducçaó de Gongo artribuindor^lhe a primazia da
pelos Portuguezes , nefte anno convèrfaó de Gongo y e tresla-

de 1491. dizendo ,ciue os Mi- dando quafi hum Gapitulo do
tjiftros delia forao Religiofo* de noíTo Ghronifta, o PadlreíFr.Luiz
S. Dommgos

; e ooefejsm^ a^^ ftt% áe Souíav acçottihiodahdò o no-
Darraçaó, onumero d^lles^qúè mt do Meft?^ Fr.JoaÔ de San-
Coraõ féis , <ie que era Prelado ta Maria j Vigário da noffa Mif-
Fí> Joàõ , que nas neíFas^ Me- {z6^ adi feu >Pàdrè Joaô de San-
çnQrias foy/.OíMeârévFr. Joaa ta Maria , de que fomente, de-
de, Santa Maria , homem dô pois em tempo delRey D. Ma-
gr-ande ^ e igual nome em letras

,

noel , fe acha memoria. Aífim
^..virtude. Ais palavras de Joaõ ^fckve eíle Aiithor , fem mais
de Barros;, depois de.efereverj, ^uthoridade , e teflemunfrò

, que
que eftes Religiofos 'Chegaraí t>" próprio , quando os Authores
ás terras de Manifor^ ^ eihe de* '?tOdds ;

que apontámos ( e ainda

tsLÕ o Bau ti fmo
,
paíFando depoi« o que nds lí^Õ favorece ) *dizem

á Gorte delRey de Gongo, fa^ 1í contrario. Aílim fepóde ver

loaõ de ^^ féguintes : i^íí)' dtSoufa com ^ítllés^,, fem que em algum íe

'Barros y os Sacerdotes ^ e- Keligiofos j^^âe ache memoria deftes Pá'"dfés em
Década tqueo Mayoral delles era Fr, JoaÕ

^

MiíToens de Congo , feriaó no
^'^'l'^'^; da Ordem de S Domingos y {paf- refnádo dei Rey D. Manoel, tcm-

-fados os primeiros diardefiia che- põem que já aquelle Reyno efta-

tgada) ordenarão , que feJizeffe hu- V^ rèdUzido ; verdade
, que o

^wa-Igreja depedra^ e-^alyfeguik- âfaèffmb Auchor reconhece, Wá-
fjdo Ibe por ElReyD.Jodo efaman- s^éndo-os fó deíTe tempo ; c íe

xdado y para a qual obra trazido *k)S ttVQ antes , como os aponta

,/«/x officioâs. E fegnmdo a mais fó depois ? Sendo toda a con-

B%rraçaÓ dos BauriíiTios' ^d0s '^rovérfia na primazia
,
qne 'ef-

R^ys^^ ao fallar na volta d^Riíy ^cf*eve defauthorizada , e autho-

deSoufa para Portuga^ diz qtíe "irando a Miífaó por EIRey D.
deixara na Cortfe-^dc Cofígri^^a ^^Mátioel , em que ninguempoem
Fr. Anrnnio'd^ Piedade^, ^qáe ^iuvida.

Part. IV. Yyyy ii Sem
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Sem íienhiima fe pode crer, delles apontarão os noíTos Ro-
que nao achou o Authoralgum, ligiofos nella ; e os que o nao
(ainda defvalidos , e de menos fizeraó, podiaõ ignorar eíTa cir-

nome ) porque nao fio da fua cumftancia, mas nenhum o ge-

grande noticia
,

que fe o hou- ral da noticia.

veíTe , lhe efcapaíTe , nem da me- Suppofta efta , efcufada era

moria , nem da diligencia ; af- a reflexão lobre os fundamentos
íim foy efcufada eíta de querer doAuthor, que mal podem ter

coroar a fua Congregação com efte nome , contra verdade tao

o trabalho alheyo
, que eu fio, limpa, e defembaraçada ; e en-

que ella fe dá por fatisfeita da tendia eu que, bem reparado o
gloria de entrar nas terras de que temos dito, bailava o ferem
Congo com grande interefle, propoftos, para ficarem refpon-

e lucro das almas , muito de-' didos ; mas em veneração do
pois dos filhos deS. Domingos, Author, farey antes memoria

,

primeiros Meítres delias. Aílím que dilputa delles.

ovem a dizer osAuthores, que He o primeiro a contrarie-

o Author cita no reynado dei- dade, que feacha entre os dous
Rey D. Manoel , tempo , em que Eícritores , Garcia de Refende

,

M^f.L os Padres Cerúleos , como diz que favorece nefta primazia de

^al^nd'^'
^^^^^^ ' °^ ^s Padres Jzuisy Congo aos Padres Francifca-

'Pernandes
^0™° ^^'^ <^ "OÍTo Fernandes , nos , e Joaó de Barros aos Do-

^•a. f.3i. palTaraõ áquellas terras a edifi- minicos. O que daqui fe fegue

car novo , mas naô primeiro he, que perdcndo-a huns , fica-

Templo, com grande, mas nao raò com ella os outros. Mas aos

primeiro fruto ; o que naô ne- Padres da Congregação naó fey ,

gamos , nem podemos negar, que lhes poíTa fervir de confe-

reconhecendo a authoridadc dos quencia a nofía controverfia
,

Authorcs
,

que tanta verdade porque fem patrono naÕ podem
fallaraõ nefta MiíTaó dos Padres entrar neíla , e fem os terem me-
da Congregação, que foy a fua Ihorados , nao tem confequen-

primeira , como na noíTa , e nas cia. Entre as duas Religioens

noíTas
, que foraô primeiras que podia haver litigio, porque am-

a fua. bas fe fiariaõ com iuftiça nos

Nem fe deve crer
,
que tao patronos

,
que tinhaô pára el-

grandes Authores
,
que por of- la ; mas que tem os Padres da

ficio faô indagadores das verda- Congregação
,
(em que ninguém

des, e linces dos tempos, hou- deu pennada) para virem levar

veíTem de ignorar huma jorna- a primazia , como por concerto

da de tanta confequencia , e tan- da contenda }

to apparato , como foy a da pri- A verdade eftá afiançada em
meira converfao de Congo, pa- mais; e pôde nefte ponto autho-

ra dizer efte Author, ( apontan- rizalla mais Barros, que Refen-

do tantos em íeu favor, e da Mií- de , olhando para o emprego da

faõ no reynado delRey D. Ma- narração de hum , e outro. Re-
noçX) Qtie ejles efcreveraÕfd def- fende efcrevia a vida de hum
ta fegunda ,

porque ignorarão a Rcy ; Barros a rcducçao de hum
primeira. O certo he

,
que todos Reyno por feu mandado ; e o

fallaraõ na jornada , e os mais que para efte era principal, vi-

ria
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ria a fer para aquelle acceíTo- dade no preciíb; culpou-lhcs o
rio. Para a noticia do Rey era attenderem pouco ás individua-

eíTencial faber-fe
, que mandara çoens

, que aos Religiofos po-
reduzir o Reyno

;
para a noti- dem fcrvir de muito,

cia do Reyno reduzido, era ef- He o fegundo fundamento
íencial faber-fe dos Miniftros do Author , o mandar ElRey,
da reducçaõ ; c aífim para Bar- que os primeiros Ethiopes , que
ros era ponto grave o apontar vieraã de Congo a efte Reyno,
os Religiofos; para Refende de fe recolheífem' em Santo Eloy,
pouco momento ferem eftes , ou para os induftriarem , aííím no
aquelles. Mas por hora naó he idioma, como na doutrina. Af-
a controveríia com os Religio- fim o concedo , ainda que os

fos de S. Francifco. Authores naó façaõ diífo cafo
,

Qiianto ao que recorre o dizendo fó
, que EIRey os man-

Author, fazendo força na quei- dará entregar a peíToas Religio-

xa do Padre Fr. Luiz de Soufa fas : de que fe infere
,
que bem

contra os Authores feculares

,

podiao naó fer fó eftes Padres

he falfo o ampliar a queixa, que os Meítres , e fe podiaó também
o Padre dirigia a determinada repartir por outras cafas os hof-

matcria , dizendo fó
,
que naó pedes. Mas naó recorrendo a

havia que attender a Authores razaó taó achada , que tem a

feculares, porque nunca davaó aíliílencia do Mofteiro
,

para
aos grandes Religiofos^ os pre- adiantar os Padres na reducçaõ
mios

,
que fe lhe deviaÓ nos ef- de Gongo a outros

,
que lhe

critos ; e o condemnallos nefta pertencia a pregação por Infti-

materia de curtos , e efcaífos , tuto ? He o mefmo doutrinar
naó era depoUos da authorida- huma familia, que reduzir hum
de de verdadeiros , mas culpar- Reyno? ElReyD.Joaó, como
lhes adefattençaó de diminutos, quem tinha grande comprehen-
E iíTo eftamos vendo no mefmo çaó do feu , achou em Santo

Author, de que nos temos va- Eloy melhor commodo para

lido
,
que naó podendo deixar hofpedar , e doutrinar os ne-

de apontar os noíFos Religio- gros
,

que nos Clauftros de S.

fos , como parte eflencial da Domingos
;
porque aquelles Pa-

reducçaõ de Gongo, que efcre- dres, nas horas
,
que lhe ficaf-

via , falia noMeftre Fr.Joao de fem livres da continuação do

Santa Maria , tocando-lhe fó o Coro , í'e podiaó occupar no
nome, e naó reparando no gran- eníino; o que naó era fácil nos

de ,
que lhe davaó fuás letras

,
nofios , tendo-as taó occupadas ,

e virriide, quando Maffeo, Ef- e medidas, que do Coro paíTao

critor Religiofo , fallando em á applicaçaó do Piilpito , e das

que foraõ trez os noíTos Reli- Aulas. E quando naó houvera

giofos da Miífaó , os acompa- efta arrezoada congruência , bem
nha com a noticia de virtude, fe vê, que naó conclue o paíTar

e fciencia conhecida , e exami- á primeira rcducçaó da Ethio-

nada : Firi três prohatíe virtu- pia, por doutrinar os primeiros

tis , ei?" docirin£. Com que o Pa- negros , coufa
,
que indiíFeren-

dre Fr. Luiz mó defconheceo temente podiaó fazer quaefqucr

nos xluthores feculares a ver- Religiofos ; c muito menos , naó

ten
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,

tendQ a Gafa de Santo Eloy, zaó^ fera precifp authe^ticai^,^^

por íerentaa efcolhid^ par,aEí^-Qf em corno andou vefticlp de azul ^

£;oIa , o foro de Sciminario dpSj o primeiro l^ey de Cpng© , quç
Cathecumenos y e.Hoipicio dc.-recebeo p Bautiímp. E. ainda if-,

Miífionarios
;
porque na vontajsTjto fuppoílo

,
podiamos refpbn-

de , e efcolha delRey eíleve a , der
j

que o Bertangil (eria ..a

biifcar eftes Padrçs par4 aquei- Purpura daquella Coroa,
la occupaçaó , e o efcolher os^^, Qiianto ao que. açcre;fcenta

noíTos.para aquclle emprego, E o Author das Armas do Princi-

tçndp n(5s da verdade deite taa^^jgípe de Qpngo D. AíFonfo , Gruz
tos Autbores, c naõ terido ne-.- branca, <çm .campo a^ul, cores,

at>um PS; Padres , bem íe vê, ,que ton^ipii dos primeiros Pa-

que da aílillencia dos negros fe dres , mais ponderofa razão hc^
lhe n§$5Í^ue, a.íGOi35feqi^acia de )que com a Fe , e npn^e^^e Prin-

MiilionariQfiíjéítiuito mônps, de cipe Portuguez , tomaria tam-

-

prim,<|ir^Si,b V.,. '
; , bem efcudo de algum modo ac-

msiQhífe^iro fundamento commodado ao de Portugal, que
do Au^te^ ^ <í|iie os Reys de. entaá&;^»}\a reformado ÉlRey,
Gongp,^! appareeeuíio ,em pubIi'-u}:D,íJoaõiTo^Jl^ Gonquiíbadoí; de.

cp , fe vcftem díSj^^al , j^m fér- H Gongo j
quQ era , como o vemos^

n^pdQ opa , con^
^ q$t§ trãZeni : agora, em campo de prata cín-

o§;jPjid^& Bcin íovérqueconr coeícudps azuis,'ppAo$^m fór-

fe^Úíetií^.iíir.ív pode- tirar deftas' ma de Cmz. Aílim comppz a-

premiElSil» P^iiíjue^ps: :Prégadx5- jquellc Priíicipe o íeu eícudo,

re%Ets^geIbjQ»T|Stsi6i^á'arâjô.;a.n cores do branco, e

Coitgoià?iévar moldes de vefti'^ . da,^:^ijl ^jCfuz^ , ,e nO; eampp ;

doà;^ ra "veftir lim ,áqueljes l»arénoui também feria a Cruz branca

baros, antes as almas
,

que osfefet^ campo azul , em memoria
corpos. Nem dos novamente dar,^j^^ app^r^fíepjnc^Cfpclara,
redus^^^ á ;%r^^}? íp^l^ Pi^S ^ teida , dando-lhe vi£lpria.çon-

tiímo, fabemos mais, que o que tr^ j^ii irmaõ , ( <:pmp dcpuze-

{cx^^{^,nâ Primi|jy^~,j<,(|ue^aí^Cir^.9ps vçncidos , e prizioneiros)

Albis in- cpj^p^i^ppnta.Terç^yísy^'^ Y^- já-gue havemos de continuar o
duirur ti repí^J^e huma- ívipi^a. bí^Ma. paradoxo de fer o Geo azijl , co-

Akuinus
E^- iíiÇ-^.Wvençp yZ/qut^^^^^^^ mo íe, tivera cor o Geo , naó o

annot.in np^^JMiiopes, cJ^iCpiigp^^-Ji^et^^^^ dizendp^S.fpaulo
,

que (entre.h
lib. de clj,ii*^^íáKQl'vaauIt^, ,cpmo ve- os: vivpsí?)wíp o terceiro. Mas fe;
^^P'^* mçs/jç^irtíbutros negras a gran- o azul do efcudo faz argumen-

deiv^Viqiije^tem ao «incarnado. É to para os Padres
,
porque onao

quando qiieiraÓ os Padres ter faria o branco para ps nçíFos

;

eífa gloria, nem aílim fe infere fecâlitigalTemos. pela epf^,,ypu a

a primazia. , que muy beoi '^oM^hóiweíTQmQS de dar aos rpoífos

diaõ os Reys de Gongo, (qi^J_fundamentos , que a,4??»Pi flccef-

fe foraó feguindo ) ufar da opa ^ litaó por foiidos ? ^ag^^ntremos

que imitafíem dos Padres, que-r a partido no eícudo de Gongo,
depois foraó ao fea Reyno , co* lembrados devjque a primeira

mo foraó de fa£^o- em atempo. Igreja
, quçr alH levantámos, fe

delRey D.Manoel. Eqirando'„;chamou Santa Cruz , e que a do
naó queiraó eílar por eiia ra- efcudo jios pertence: por branca.,

Aífim

I
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Aflim feja a Cruz noíTi

, que Gonquiftis Portuguezas , (pe*
depois lhe deixamas o campo los MiíEjíiarios

, que tivemos
livre. O fundamsaco nos deí^ nellas ) que forao , e vaó fem-

culpa feraelhante repofta. pre rcmsttidas das mefmas ás

A que damos ao quarto fun- mãos dos noíTos Geraes
, que as

damento, deve íer taó occulta, põem no Tribunal de Propa-
còmo elle o he para nós , efta-

belecido na verdade dos feus

Cartórios, naó havendo memo-
ria nas quaíl infinitas doS noífos

,

ganda, aonde a verdade íe pu-
rifica.

Finalmente digo que ef-

creveo bem Jorge Gardofo no
Í[ue naó dê por coufa a (Tentada, primeiro Tomo, dizendo, que
erem os noíTos Religiofos os os Monges de S. Bernardo fo-

primeiros MiíEonarios de Con raò os primeiros
,
que foraô a

go. Quanto ás Provifoens dei- Cango ; e nao menos efcreveo

Rey D. Joa6 ,
provaráo a aíEf- bem no terceiro Tomo , dizen-

tencia dos negros na Gafa (de do
,
que os Cónegos de S Joaá

que deixamos a duvida , ou con- Evangelifta foraô os primeiros,

cedemos a ccrteza)ou faraó fé de que forao a Congo
,
que tudo

algum gafto
,
que fe fizefle com foy certo

,
porque os Padres

os meímos na jornada de 1491 , Bernardos feriao os primeiros

ou com os Meftres , que antes dos Monges , e os Padres da
da jornada os adeftrarao na dou- Congregação os primeiros dos
trina. E fe a tal Provifaõ exif- Cónegos leculares

;
que de Mií-

te, defcuido foy do Author naô fionarios , fó os filhos de S. Do-
lançalla para teftemunha. E aín- mingos

, que eftimaó a prima-
da lançada , correria com a fuf- zia

,
porque no feu Inftituto fe-

peita, de que fe lhe podia mu- ria defcuido onaõ deíeiupenhaU

dar huma claufula , fendo efta la.

contra tantos Authores , como
os que nos fervem de prova. Se
ainda nos replicarem , que cfta

he Ínfima , refponderemos , que

nos moftrem por fua parte ou-

tra tanta.

A authoridade de Jorge Gar-

dofo ( emendando no terceiro

Tomo , o que tinha errado no

primeiro ,
por ver o Cartório

de Santo Eloy , ou de Xabre-

gas ) vendo os noíTos
,
poderia

também emendar no quarto , o

qut tinha dito no terceiro. Naô
no eu menos dos noífos Carto-

CAPITULO xvn.

Do que pertence aos Conventos

dos Irlandezss
,
que a Religião

tem na Provinda de Portugal,

Vem a ejie Reyno o Mejire Fr,

Domingos do Rofario. Funda
HoCpicio , e depois Collegio

,

para os Mijfionarios de Irlanda
,

fua Pátria j da-fe noticia dejie

Padre,

NAÔ tenha Portugal fó a

gloria de fer Seminário de
rios , a quem o dos Padres naô Santos , como até agora temos

pode vencer , nem em papeis , moílrado neíta Província , c feus

nem em annos ; naô recorrendo filhos , criados nos Claultros Do-
as Memorias de toda a Reli- minicanos ; mas poífa também
giaô , depofitadas no Arquivo gloriarfe de que até a hofpeda-

de Roma, efpecialmente ás das gem, que dá aos Eftrangeiros,

lhe
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Jhe ferve de Efcpla para fahi- como cilas do Uvor j e trabalho

rçm , ou fe çonfervarem virtuo- da nolTa penna.

ibs. Deíla verdade podem ler Corria o anno dç 1^5:8,

prova os Conventos , Moftei- quando o Meftre Fr. Domingos
ros, Collegios , e Hofpicios

, do Rofario , ( de que depois da-

qUjÇ Itaiia, França, e IngUter- remos maypr noticia ) chegado

r% tem n^fte Rç-yno , e "

Corte , corn

nella

muita edificação

NoUte ti-

mcre pu-

fillus grex

<jui com-
placuicPa.

tri vertro

dare vobis

regnum.
Lucx 12.

delia, e delle. Bjm parece Por-

njg?»l Reyno de Deos, e ainda

qpe o mais pequeno da Euro-

pa , mimoÍQ aílim da Divina

Providencia , como fe para íi

fó tomara, e çonftruira as pala-

vras de Chrif^o : De que o pe-

queno rebanho teria a herença do

feu Reyno, Pequeno rebanho faó

ps Portuguesas , menps em nu^

mero, que as outras naçoens,

a Portugal com dous compa^
njieiros , e bem recçbido nefta

Província , e hofpedado çm S.

Domingos de Liboa , alcançou

da Rainha Dona Luiza de Guf-
maó, que por morte de EjRçy
D. Joaó o IV. governava eíte

Reyno , licença , para levantar

hum Collegio para os Religio-

íos de Irlanda. Propunha a efta

Senhora : Que o Reino de Irlan^

da ejiavã dejiituido de Minijlros

Euangelicos , de[de o tempo ds

Volo in

te , & fe-

iTiinc tuo

Imperium
xnihi ílabi-

líre.

mas taõ favorecidos de Deos

,

Henrique FlII, de Inglaterra , ^

qiie D Reyno, que lhes deu , foy da bainha Ifabela fita filha , /w-

^ feu Reyno. Com eíle nome au- pios flagelos dos Caíbolicos. Que

thorií^ou a Portugal o Rey dos algu»s Jíeligifffos Dominiços ^ defi

Reys fallandodeídeoThronoda temidos ao ameaço do garrote j 9

Cru25i ao primeiro Monarca Por- do çutello , tinbao ficado e/condi-'

tugue// no Campo de Ourique, dos ^ e disfarçados y para alimtrtr

Aílim heíeu efte Império; aíEm tar os filhos da Igreja
, que a re^

deve ter nelle a virtude o íeu conbeciaÕ May ^ ainda perfeguida^

Seminário Mas tenha agora ef- Qiie eftes Fadres com grande tra"

íe nome pelos grandes hofpe- balhoy erifco yinduJiria:uaonaFé ^

des, que vem a bufcar nelle Sa- e depois lançava^ o habito y e pro*

grado , e domicilio. Hofpedes fejfavao a alguns moços nobres de

grandes na virtude , e nas le- melhor génio ^ e partes , e efpa-*

trás ( duas columnas , em que Ihando-os depois pelas Prcviacias

íe fuftenta , e com que fe au-

thoriza a Igreja ) os Religiofos

Irlandezes da Ordem dos Pre-

gadores. Deftes , como a/Iiften-

tes nefta Província , ou da Ca-

fa , que tem nella , daremos , e

de Itália , e França , em que fit

cultivaffem nas letras , e regular

obfevvancia^ os capacitavaÕ -, para
voltarem Mifjlonarios de fita Pá-
tria. Que e/le motivo o trazia a
Portugal ( como a centro dapieda-

devemos dar noticia , ainda que de y e da Religião) para alcançar

recopilada , como também, das a licença de levantar hum Colle-

Religiofas Irlandezas , e d^ fua gio , 9m qite ejfes Religiofos Ir-

Çafa , de que foy Fundador o landezes achaffem doutrina ^ e ga-

^GÍlre Fr. Domingos do Rofa- falhado. Qjie no tempo calamitofo

rio , da mçfina naçaô , Varaô dç de Cafiella nao arribara a fua per^

ç-lpiriro verdadeiramente Apof- tençal) mais y que a confcguir hum
toUco. Tudo faô noticias , de Hofpki&y em que hauia trinta an-

qu.e he açrédora eôa Província , nos
,

que fe padeciao defcommodos.

na
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na ejireitèp^ das Cafas y pouco rer corre entre o Remolares , ea
tiradas do trafego do Povo para Corpo Santo. Aqui fe levantou

a continuação d)s feus ejiudos , e oGoHegio, com a frontaria , e

exercidos reljgiofos. B^zzo^ns to- ponta da Igreja ao terceiro da
<ías propoílas, e ordenadas pe- Q)rte Real. He a Gafa na Ar-
lo Meftre Fr. Domingos, , talea- cliite<í}:ara de pouca fabrica, an-

to ,
que avultava muito, aíílm t^s dç quem fundava Aula

, que
nas eftimaçoens da Rainha, co- vivenda ; ou antes de quem la-

mo de toda a nobreza, porque vrava Armazém para prover os

erao nelle iguaes a reforma, o Soldados de Chrifto, que Pala-

juizo, as letras, e as noticias. cio para os recolher com def-

Mandou a Rainha paíTar a cauço , e regalo,

licença, para que fe podeíTc fut|- |, ^ Achado o íitio , e compra-
dar Collegio em qualquer íitio do , nao fem grandes difliculda-

da Corte ,
que poieíTe ter até des

,
que depois crefceraõ em

cincoenta Religiofos , e de ren- embargos de partes intereíTada?

da até cinco mil cruzados j e nelle, mas defarmado tudo com
como nefta Senhora erao nati- fuavidade daProviacia, que fa-

vos o zelo, e a grandeza, do- vorecia tao fa^ta obra , fe de-

tou logo de rendas perpetuas o crecou o diarpaca,. fe lançar a

ÇoUegio, e oíFereceo o preço, primeira pedra, (que foy em hum
porque fc compraíTc o lítio. A- Domingo 4 de Mayo de 165-9.)

chou fe eíte em hum pedaço Lia6-fe nella gravadas tilas le-

de campo livre, e direito,: que trás ;

jí Sacra Real Mugejlade da Rainha de Por-

tugal Dona Luiza de Gufmao^ fundou ejle Mof"
tetro para os Religiofos Irlandezes de S. Do-
mingos , deditado a nóífa Senhora do Rafa-

rio , e ao Patriarcha S- D^om^igos , em 4 de

Mayo de 1659.

Fez a ceremonia o Bifpo.de os tinha feu procedimento, feu

Targa , e eleito de Lamego D. preftimo , e fuás letras , bem-

Francifco de Sottomayor ; aílíf- quiftos. Vinhao já os Rcligio-

tirao os Inquifidores , Miniítros fos em forma de Collegio. Con-
de Tribunaes , Prelados , e pef- tinuarao-íe com calor os eílu-

foas mais notáveis; a Commu- dos, enaò menos, nas vagantes

nidade de S. Domingos de Lis- delles , os exercícios do Coro,
boa , muíica da Capella Real

,

c Confeílionario. Aífim fe co-

Sermaó do Meftre Fr. Fernando meçaraó a criar aquelles defte-

Sueiro, Pregador delRey. Con- midos efpiritos , deftinados a ir

correo toda a nobreza da Cor- arvorar os Eftandartes da Fé nas

te , muito Povo , alvoroçados to- Campanhas da herelia. Aílim co-

dos de verem melhorar de hof- meçou efte Seminário de letras,

pedagcm os Religiofos j aíErn e virtude a povoar o Reyno de

Part. IV. Zzzz Ir-

.-í;í
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,

tre nafcimento , e íingulares

conhecendo-fe grande fruto na prendas ; vivera efte Padre al-

feara Evangélica , regada com guns annos no Gollegio, fendo

o fangue de muitos, de que da- Vigário, e paíTando a Inglatef-

remos breve noticia , naõ redu- ra , e achando-fe em Londres
^

zindo a numero os que confu- acompanhou a Carlos I. quando
miraó a vida no exercício Apof- entrou a Ibbjugar os hereges,

tolico da doutrina , adminiftra- Deu-lhes batalha junto á Cida-

dão dos Sacramentos, e conío- de Eboracence , em que os Par-

lâçaò de Çatholicos afHigidos

,

lamentarios ficarão vitorioíos.

e deíamparados. Aqui foy prezo o Padre Fr. Gi-

Foraó os Martyres , e os raldo , e conhecendo os inimi-

Meftres, que efte Collegio tem gos da Fé
,
que era Religiofo,

dado ao Ceo , e a Irlanda, vin- o meterão em hum cárcere ef-

te e nove ; de alguns fe fabe ai- curo , aonde negando-lhe todo

guma fingularidade. Deftes foy o fuílenco, acabou a vida ás va-

P. Fr. o primei ^o o Padre Fr. Arturo garoías , e tyrannas mãos da
Jrturo Geochogan , que no anno de falta delle.

^^^tíar-
163 1 paífando do Hofpicio de Com mais violento marty- O P.Vr.

Eiin

*lyf^
'Lisboa a Irlanda , foy prezo por rio coroou a fua o Padre Pre- ^^^''^fí^*'

hnm teftemunho , maquinado íentado Fr. Lourenço Ofarail, ^^íj^^
pelos hereges. Scntencearaó no de igual nobreza ; fora Reytor
á morte de garrote , e meyo do CoUegio , de donde paíTou

vivo lhe tirarão o coração , e á fiia Pátria, Irlanda, e occupa-

entranhas, que lançadas no lu- do pelo Núncio Apoílolico del-

me por hum blasfemo , lhe tre- Ia
, (Joaò Baucilta Renumeci-

meo , e fe lhe defconjuntou o no , Arcebifpo , e Principe de
braço , com que o tinha feito

,

Fermo ) deraó com elle de im-
e dando lhe huma cruel dornas provifo os hereges, e achando-
entranhas ,

perdeo a vida em lhe algumas cartas , tocantes a
poucas horas. Lançadas no fo- importâncias de Fé , foy fenten-

go as entranhas , defpediraô de ceado á morte , e cuberto pri-

íi taó a6liva , e fuave fragran- meiro de violentos golpes , de
cia, que admirados os mefmos duros , e groíTos baftoens , e
hereges, foraó as primeiras tef- quaíi fem vida , atado a hum
temunhas delia; prodígios, que mallo , o fizeraõ alvo de muita
obrigarão a ElRey Carlos I. moíquetaria. E porque o Ceo
(com quem teftemunharao tray- lhe dilatava ainda a vida, para
dor ao Pad»-e Arturo) a que de lhe accrefcentar a coroa, o atra-

novo fe examinaíTe o deliélo , e veíTaraõ com huma efpada , e
achada fua innocencia, fe puzef- paífou a recebella.

fem editaes para publicalla. Con- Soube-a também merecer o ^^^f p^.
feífaraô-na também os Minif- Padre Meítre Fr. Thadeo

,
por Thàdeo\

tros
,
porque hum dos que lhe geração illuftre, mas ainda mais ^^r^y^*

deraõ íentença
,

quebrou por pela grande reputação em le-

modo extraordinário huma per- trás, e virtude. Efte Padre, de-

%f/aul*
"^ "^^ mefmo dia. pois de viver alguns annos no

-Dillon ^^y ofegundoMartyr o Pa- Gollegio, paíTou a Irlanda, em
Martyr, dre Fr.GiraldoDillon, deiliuf- que foy Prior do Convento

Tra-



Cum ^-
geas Cru-

cis exto!-

lentem
myíleria..

diucius

ferre non
poíTec , in

Crucem
tolli , 8c

Chrifti

mortem
imitari

julHt, Ex
fefto S.

André
Ap.

Livro quarto
Tralíenfe , na Provinda de Mo-
monia , em que fe eftendeo a

fama de feu grande zelo em
coníervar , e augmentar a Fé.

Convidou efta voz a diligencia
,

e ódio dos hereges. Prenderaô-

no com induftria , e chamado a

Tribunal , e perguntado pelos

Juizes, porque quebrara as or-

dens do Parlamento
,
que man-

dara fahir do Reyno a todos os

Eccleíiafticos ? Refpondco com
liberdade , e inteireza Apofto-

lica : Porque tenho mais obriga-

ção de obedecer a Deos , e a quem

na terra tem as fuás vezes
,
que

me ordenou
,

que nao dejlftijfe do

meu minijierio
,
que nao a manda-

do de algum homem. Com efta

confiflaõ o fentencearaõ á mor-
te ; nova , que elle ouvio com
alvoroço , repartindo em alvi-

çaras com qnem lha deu , e com
os algozes , o que lhe tinhaõ da-

do de efmola para fuás necef-

íldades. Foy condemnado a gar-

rote 9 e fufpendendo-fe ao pé

da forca com inflexível animo

,

e coração , nao fó deftemido,

mas inflammado em fuperior fo-

go , fez hum largo Sermão em
louvor da Religião Gatholica,

porque dava a vida. Ponderou a

brevidade deila
,

propondo a

formidável incerteza da fua ul-

tima hora, (c como outro An-

dré engrandecendo a Cruz ,
que

foy feu patíbulo) louvou, een-

grandeceo o martyrio , e fegu-

rança do caminho , com que del-

le fe paíTava ao immortal triun-

fo. Aífim acabou confiantemen-

te a vida , deixando admirado

o innumeravel Povo ,
que cor-

reo ao efpeflaculo , efpecialmen-

teaos circumftantes, c algozes,

vendo que fe lhe trocava , e vef-

tia o rofto ( de íeco , e macilen-

to do rigor do cárcere ) em hu-
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ma nova gentileza , que parecia

mais que humana. Foy íeu mar-

tyrio em Outubro de 165-3.

Mas tenha efta Provincia a

gloria de dar ás bandeiras de
Chrifto naquelle Reyno hum
Soldado , nao íó criado , mas fi-

lho delia, porque o foy de ha-

bito do Convento de Bemfica.

Foy efteo Padre Fr. MilenoMa-
trah

,
que na profilfaó , e Provín-

cia de Portugal fe chamou Fr.

Miguel do Rofario. Eftudou em
S. Domingos de Lisboa. PaíTou

logo para o íeu Collegio , e de-

pois de alguns annos
,
para Ir-

landa , aílim inflammado no ze-

lo do exercício Apoílolico, que

fabendo ,
que faltava Mmiftro

delle na Cidade de Cluonmilia

,

dominada dos hereges , entrou

nella defconhecido , confolando

os Catholicos 3 e miniftrando os

Sacramentos , occupaçaó , em
que apanhado pelos inimigos da
Fé , íby logo levado ao afron-

tofo patíbulo da forca , e fazen-

do primeiro ao pé delia huma
pratica

, ( em que proteftou , que

o naô trouxera áquella Cidade,

miís que a obrigação de Mif-

íionario, fem entrar cm impor-

tâncias de governo) acabou a

vida para merecer a eterna.

Bufcou-a pelo mefmo dílficíl

caminho o Padre Fr. Ambrofio

Ochaíl ,
que depois de gaftar

alguns annos no Collegio , fe

embarcou , e paífou a Irlanda,

em tempo , em que a guerra dos

hereges contra os Catholicos

andava mais acceza. Acompa-

nhou o campo Catholico , mi-

niftrando os Sacramentos , e fre-

quentando praticas aos Solda-

dos : c fendo cativo em huma

efcaramuça, que houve junto á

Cidade deCorreagia, dando os

hereges quartel aos mais pre-

Zzzz ii zos.

O P. Fr.

Mileno
Matrah
Martyr»

O P. Fr.

Ambrofio
Ochail

Martyr*
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,

zos, fabendo, que elle era Re- lofofia , e Thcologia, e paíTan*

ligiofo , o fizeraô logo em pe- do a Irlanda , foy mandado pe-

daços
,
que eípalharaó pelo cam- lo Provincial daquella Provin-

po
,

para fuítento dos corvos, cia, por Lente do Collegio de

Crueldade ( de que pela boca Lovaina , aonde aíliftio alguns

de David fe queixava a Igreja) annos, até que o mefmo Provin-

uíada com feus beneméritos, e ciai o mandou á Corte de Ma-
fideliffimos filhos ; e gloria gran- drid com requerimento juílo,

de deíle, que o mereceofercom ( como depois bem defpacha-

femelhante morte. do ) Ibbre importâncias daquel-

A eftes Martyres ás máos le Collegio.

da crueldade, podemos ajuntar Da Corte de Madrid paíTou

dous, que o foraó ás executivas a Portugal , á de Lisboa , a per-

da pefte , expondo-fe aos feus tender a fundação de hum Gol-

golpes
,
por acodir, e remediar legio

,
que confeguio, como já

os Gatholicos, que em Irlanda vimos , atropelando contrarie-

pereciaõ feridos delia. Foraó dades , e alcançando licenças

OsVadres ^^^^ os Padres Fr. Miguel Cia- aííim da Rainha Regente , como
Fr Mi- ro, e Fr. Gerardo Bagote, am- do Colleitor , e Arcebifpo , a

guelCU- bos Collegiaes defte Collegio. que todos era miiy aceito. Fez

^Gerara'
^^^ Coroemos as noticias dei- acçitar o Collegio pela ordem

BagoU. 3e com as de feu Fundador , o no anno de 1Ó44 no Capitulo

Meftre Fr. Domingos do Rofa- celebrado em Roma , em que

rio, benemérito defta memoria, fahio eleito em Meftre Geral o

naô íó para credito defta Gafa, Reverendiflimo Fr. Thomaz
mas porque o foy da Religião Turco, e nefte Capitulo lhe de-

com fua vida. ra5 a Patente de Meftre em
Nafceo o Meftre Fr. Domin- Theologia. De Lisboa voltou a

gos doRofario na Província de Madrid, cm pertençao da licen-

Mamonia , em Irlanda , em hum ça para a fundação do Mofteiro

lugar, chamado Quilfarcon , no do Bom SucceíTo , como adian-

Condado de Quieris. Foraó feus te veremos,

pays illuftres, tanto nofangue, Eraó iguaes nclle as letras,

como na piedade , e pareceo o e a virtude , como a liberdade

filho, aíllm como premio defta, Apoftolica , com que fabia fal-

gloria daquelle. Criado nadou- lar as verdades aos Principes;

trina Chriftáa, e moftrando fm- qualidades, que o puzeraó em
guiar Índole para os eftudos

,
grande reputação com os Mo-

paíFou a Hefpanha , aonde co- narcas Portugue/es. A Rainha
nhecida fua calidadc , e talen- Dona Luiza o fez feu Confef-

to , recebeo o habito de S. Do- for; ElRey Dom Joaó o IV. o
mingos na Cidade de Lugo. mandou a França com duas en-

ProfeíTou ; e fervindo de edifi- viaturas ; concluio com felici-

caçaó aos Religiofos ,
paíFou a dade a importância delias, ga-

eftudar em S.Paulo de Burgos, nhando com os Reys Chriftia-

fahindo hum grande Theologo, niílimos agrado, eftimaçaó, e

e (continuando nos exercícios íingulares honras. No meyo do
religiofos) hum exemplar do íeu commum applaufo, c deftas de-

eílado. Leo as Cadeiras de Fi- monftraçoens , com que o autho-

ri-
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rizava o Mundo, o achavaò fe- Regeitou a Mitra de Primaz da
pultado no centro da humilda- índia

,
que humi coula, e ou-

de. Eícutava-fe no íingelo de tra lhe ofFerecia ElRey D. João
fiia pratica , via-íe no trato de o IV. até que falecido ElRey,
fua peíFoa, porque em quaíi to- houve de aceitar o Blfpado de
das fuás peregrinaçoens , e jor- Coimbra , para acodir ás duas

nadas , o viaó caminhar a pé, fundaçoens , de que tinha o go-

valendo-fe de hum bordão para verno , e neccíficavaô de foccor-

o cançaço , e de pedir pelas por- ro , mais que para utilidade fua
,

tas para o fuftento. Toda fua porque fe via reduzido a efta-

ância era o augmento da Fé , e do por annos , e doença
,
que

da veneração, e culto de Deos. fem duvida o aceitou , por fe

Tinha íingular modo para re- ver em vefperas de o deixar,

duzir, e aíreiçoar a ella ; zelo, Succedco aílim
;
porque fó oito

que o fez Confultor do Santo mezes contou mais de vida, an-

Òflicio
,
( occupaçaõ rara naquel- tes de purgatório, com rigoro-

le tempo ) para que o chamou fo achaque, que lha tirou, mas
o Inquiíldor Geral D. António taô conforme com elle, que íe

de Sottomayor. conjeélurou a melhor, que me-

Obfervante das Gonftitui- receo. Acabou em trinta deju-
çocns , nunca comeo carne , fem- nho de i66z , deixando a todos

pre veftio laa. Frequentava a geralmente lentidos , aos feus

oração , continuava os jejuns, defamparados, e íaudofos. Seu
ajudados de rigorofa difciplina. corpo foy fepultado com pomr
Servia-lhe de cama o pavimen- pa , e concurfo popular , e de-

to da Igreja , ou na cella o du- monftraçoens de veneração, me-
ro de alguma taboa. Efcufoufe recida de fua vida, e exercícios

com ifençaò Apoftolica ao titu- delia. Cobre lhe em feu melmo
lo de Bilpo de Tangerc , com Collegio a fepultura huma gran-

aílittencia , e rendas na Corte, de pedra com eítas letras:

Híc jacet Venerahilis Pater Magifler Fra-

ter Domlnicus de Rofario Hyhernus , hujus ,
à'

fc-
' ^ « Conventus Monialium Boni Succejfus Fundaior,

In Vartis Regum legationibus felix, EpiJcO"

pus Conimhricenjís eleSius , "jir prudentia , //-

teris 5 & Religione Confpicuus.

Obiit trigefimojuniu Anno Domini 1661.

atatisfuafexagejimo feptimo.

Eíle foy o Meftre Fr. Domin- a quem a Religião dos Préga-

gos do Rofario, Varaó defeja- dores deveo a fundação fru6tuo-

j

do de muitos feculos , Irlandez fa de duas Cifas ,
Seminário de

por nafcimento , e Pátria , Por- Martyres , e Virgens ; ou Hof-

tuguez por amor , e aífiftencia ,
picios , em que os genetofos ef-

pi-
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,

piritos de huns , e outros nao vidas , faboreado o fim de ex-

deícançarao , mas fe detiverao tinguir a Fé , com o de lhes

a merecer os eternos focegos roubarem as fazendas; epaíTan-

da Pátria , a que paíTarao pelo do muitas vezes, e vencendo a

eftreito caminho do martyrio, crueldade a ambição, naÓ fe far-

e da penitencia. Já vimos a fun- tando com fazendas , e vidas,

daçaô do CoUegio de nolTa Se- exercitava nos corpos dos mife-

nhora do Rofario, vejamos ago- raveis as carniçarias do rancor,

ra a do Moíleiro de noíFa Se- e do ódio. Ahunsabriaô, e ar-

nhora do Bom SucceíTo. rancando-lhe as entranhas, lhe

lançavao os palpitantes corações

CAPITULO XVIII. em ardentes fogueiras ; outros

deixavaó pendurados em infa-

FmdaçaÕ do Mojleiro do Bom Sue- mes patibulos ; outros faziaô em
cejfo. Entra o Meflre Fr, Do- quartos , repartindo-os pelos lu-

tningos em penfamentos da nova gares públicos ,
para medonho

fundação. Abrefe-lhe prodígio- avifo , e ameaço dos Catholi-

famente caminho para ella. So- cos. Eftes eraó os efpeflaculos,

brecrefcem embaraços \ mayor o que continuamente feoffereciao

da licença delRey, f^encem-fe to- aos olhos das defamparadas fi-

dos, lhas, baftantes a atemorizar ma-

yores conftancias , que as que

FEriaõ continuamente nos promettiaô fcxo frágil
,
poucos

ouvidos do Meftre Fr. Uo- annos , e eíTes mimolos, e deli-

n^ngos os brados ( de que nao cados.

eftava longe fua compaixão ) da Nefte perigo urgente de

Chriftandade de Irlanda , que abraçarem a herefia , por fugir á

gemia defamparada debaixo do perleguiçaó , de terem difficul-

flagello da herefia. Aífim domi- tofo, e quafi impoílivel recurfo

nava, e affligia efta cmco dila- aos Miniftros da Fé, em poder

tadas Provincias , que antiga- de parentes hereges , e com os

mente foraô Reynos , em que fios da efpada, poíla a cada inf-

florecia a Fé, que agora fe via tante na garganta, confiderava

pizada dos apollatas facrilegos, o bom Padre as donzellas illuí-

que lhe arrancavaô tyrannamen- três de fua Pátria , e entrou com-
te dos peitos os miferaveis fi- figo em huma empreza

,
que en-

Ihos. Já para os mais retiros, tendeo lhe cuftaria menos, que

que efcapavaó da períeguiçaó, efta agonia. Intentou lavrar hu-

Ihe negoceara o Meftre Fr. Do- ma Cafa, que fofle Sagrado pa-

mingos hum Sagrado, fundan- ra aquellas perfeguidas , fem
do-lhes o Collegio. Reftava lhe mais confelho em taõ grande

agora mayor cuidado no defam- obra , que levantar os olhos á

paro , e afflicçaô das donzellas Divina Providencia. Aífim en-

daquelle Reyno , ( do mais ef- comcndou o negocio a Deos
;

colhido da nobreza delle ) cada mas crefciaó os embaraços, quan-

dia orfáas ,
perdendo os pays, to mais fe meditava a refolu-

a que a aftucia , e pravidade he- çaó. Era o primeiro as poucas
,

retica , impondo falfamente o ou nenhumas poíTes , e a gran-

labeo de traydores , tiravaó as deza do que fe emprendia, Naá
fc
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fe âcharfido na Cidade, Caía, mos intentos de fe recolher a
ou Qiifita nas vifmhanças dei- huma Recoleta Francifcana , fe
la , de qiie poieíTe lançar maò achava fua irmãi Dona Luiza
a diligencia. Mas o que fupera- de Mello

, que convidada ago-
va todas, erao confeguir licen- ra por eila, para a acompanhar
capara a fundação nova, (e na fundação nova ,( pratica

,
que

mais para Eítrangeiros) em tem- o Padre movera, prcfentes am-
po, e em matéria, em que os bas) fe efcufou logo com a vi-

naturaes , e os mais poderofos da , que em feu penfamento ef-

efcutavaô cada dia defenganos. colhera. Acodio o Padre ( como
Mas o Ceo

,
^que lhe aconíelha- fe fallara illuftrado

, ) e diífe-lhe

:

ra a refoluçaó , lhe foy dando Q:.ie o por-fe nas mãos de Deos

,

luz para entrar nella. Devia o era o mais feguro
j
porque fo nel-

Meftre Fr. Domingos grandes le fe acbavao verdadeira luz , e
dernonftraçoens de liberalidade caminho. Fel Io aífim Dona Lui-
caritativa a Dona Catharina za , e citando huma noite em
Telles de Menezes, Senhora de oração, ( exercicio cm que le

Barbacena,
( que já tinha dcfem- criara) reparando em ÍI meíma

,

penhado fua generofidadc pie- fe vio veítida em hum habito
dofa na fundação do Collegio) Dominico. O parecer-lhe illu-

communicou-lhe agora os feus faó, lhe accrefcentou o reparo
,

novos intentos, e a grande for- e feguir-fc a cfte o defengano
ça dos feus motivos

, que ap- de que era aíFim o que eftava
provados de Dona Catharina, vendo. Naô lè fiava cila de hum
lhe prometteo quatro mil cru- claro juízo , de que o Ceo a
7ados para a compra do fitio do dotara , c propoz o cafo ao Mef*
Mofteiro. tre Fr. Domingos , e a alguns

Com efte primeiro arrimo Theologos Dominicos , e da
começou o Padre a caminhar Companhia, que reconhecendo
mais alentado nas fuás cfperan- a pureza de fua vida , e exerci-

ças , logo mais favorecidas de cios delia, aífentaraó, que re-

Dona Marianna de Mello, ( don- conheceífe aquella repreíenta-

zelía illuftre , diícipula de feu çaõ por coníelho , c avifo do
efpirito, c exemplo) filha mais Ceo.

velha detrez, que teveRuyde Achavaó-fe já neíle tempo
Mello de Sampayo, Fidalgo bem eftas duas irmãas ( em compa-
conhecido por lua nobreza , e nhia de outra) em Santos, no-

peífoa. Communicou o Padre a bre Mofteiro das Commenda-
lua empreza a Dona Marianna

,

deiras da Ordem de Santiago

,

que ouvindo-a com alvoroço

,

no caminho de Xabregas
, pou-

( por mais que o Padre queria co diftante de Lisboa, Cafa, a

meter tempo em mcyo) lhe pro- que fe tinhaó recolhido por mor-

mettco logo
,

que feria a pri- te de feu pay Ruy de Mello,

meira
, que entraflfe na fanta Alli grangearaô nova povoado-

Claufura , melhorando de efpo- ra para a fundação futura , em
fo , e fogindo ao que feu pay que ambas tinhaó feito voto de

lhe propunha
,
porque nao ten- fepultar a vida. Foy a nova con-

do filho , entrava em cuidados vidada , Dona Magdalena da

de faater nella cafa. Com os mef- Sylva ( filha de D. Manoel de

Mc
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Menezes, taõ illuftre , como o Atalaya tinha entrado lem eflFei-

dix o feii appellido) por mais to, íe rednzio agora a elle com

que ao principio moftrou algu- tanta felicidade
, que em bre-

nia repugnância ; raó myfteno- ves dias fe viraô facilitados em-

famente vencida
,
que tomando baraços, que o naó promettiao

o Padre por dire£lor de íua al-

ma , foy a cooperadora de mais

importância
,
que teve cfta em-

preza. Aílím le achava já o Pa-

dre com quatro Freiras em pro-

melTa
,

porque a terceira filha

de Ruy de Mello ( que eftava

com as irmãas na mefma Cafa

de Santos, e fe chamava Dona
Angélica de Mello) abraçara a

em muitos annos , e o Meítre

Fr. Domingos de poíTe de hum
tal fitio

,
que antes

, que achado

,

parecia eícolhido.

Corria o anno de 1630,
quando acompanhado do Pre-

lentado Fr. Pedro Yannes (Re-
ligiofo da Ordem , de nação

Hefpanhol , e ao prefente Pre-

lado do novo Collcgio) partio

melma refoluçaô, e com o mef- deíla Corte de Lisboa para a de

mo goílo. Todas eraô illuftres Madrid o Mellre Fr. Domingos,
por nafcimento , fingulares por fiado em algumas cartas de fa-

prenJas da natureza, e com ai- vor, e da grande entrada, que

gum cabedal , o mayor de vir- fcu companheiro tinha com os.

íudes. Mas fazendo o Padre Miniftros de mayor fuppofiçao

grandes diligencias em defco- daquella Coroa, para que le fa-

brir, e eleger fitio taó infrutuo- cilita/Te a licença da nova fun-

fas, que de algum modo afroiz- daçaô ; empreza
,
que íó o Ceo

xava a refoluçaô das que pro- podia aconíelhar á vifta das re-

curavaò eíte génio de vida; cui- pulías , com que femelhantes

dado ,
que trazia ao Padre taó fupplicas fe viaó ao prefente,,

affli£lo, como o que entendia o ou entretidas com vagarofas ef-

poder
,
que tinha o tempo para peranças , ou de todo defenga-

esfriar vontades , e enfraquecer

refoluçoens grandes
, porque

nas fufpençoens fe lhe divifavao

melhor as diíficuldades. Mas
acodio-lhe o Ceo , facilitando-

Ihe efta : porque tendo Dona
Magdalena noticia , muito aca-

fo , de que a Condefla da Ata

nadas. Mas o Mellre Fr. Domin-
gos, pratico nos caminhos de
Deos , naó fufpendia os paíTos

por temer os abrolhos , enten-

dendo
,
que a refoluçaô de os

pizar , havia de merecer o va-

lor para os vencer. Chegarão a

Madrid, bufcaraô os Miniftros,

laya tinha defejo de confagrar propuzeraõ a ElRey Filippe IV.

a Deos , para Gafa fua , huma de Caftella , e III. em Portu-

Qiiinta , e muita fazenda , de gal , a íua pertençaô
,
que ef-

que era fenhora , entrou em pra- cutando-a co^m bom femblante,

ticas com ella , tendo por me- a mandou pôr em Confelho, que
dianeira a CondeíTa de Sabugal os favoreceo com o defpacho de
Dona Luiza Coutinho, mulher lhes naô dilatar o defengano.

do Conde de Sabugal , D. Fran- Naõ eíperou mais o Padre ; en-

cifco de Callello Branco , Mei- tendeo
,
que o Ceo fe naó fer-

rinho mòr ; e fendo o intento via de leu zelo; a feu pouco ef-

aíTaz diíHcultofo por outras fun- pirito attribuia a infelicidade do
daçoens , em que a CondeíTa da fucceífo. Efcreveo logo a Lis-

boa,
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boa, dando noticia delle a Do- tros, dos quaes aconfelhadoFr.

na Magdalena , e defobrigan- Pedro Yannes, ( a que o Padre
do-a da fiu palavra , como a's Meítre obedecia , como a Prc
mais

,
que fe tinhaô obrigado lado da íua confciencia ) lhe

por ella, pois Deos aílím odif- mandou
,
que logo dcíiftiíTe da

punha; e que fem duvida as me- empreza , e paíTaíFe a Portugal

Ihoraria a fua Providencia. Nao para o lugar de Vigário do leu

fe affligiraô as boas Senhoras Gollegio
,
que tanto neceíEtaria

com a carta , antes refponderaó de tal Prelado. Naó houve re-

ao Padre
,
que nada innovariaõ plica , difpunha-fe a jornada,

até o naó verem em Lisboa; quando na vefpera delia entrou

mas que lhe pediaô
,

que naó na Igreja do Gollegio de Santo

levantaíTe maó da diligencia
, Thomaz de Madrid (em que o

ainda íuppofta a repulfa. Nao Padre fe detinha orando ) huma
fundavaõ menos que no Ceo a mulher de aípe£lo venerável , e

fua efperança
,
porque parece, trage honefto, e chegando-fe a

que elle meímo lha dera. Foy o elle, lhe perguntou fe afliftia al-

cafo referido depois pelo Mef- li humReligiofo Irlandez , por

tre Fr. Domingos , como o que nome Fr. Domingos do Rofa-
tinha tanta noticia de fuás conf- rio. Ao que dando- fe a conhe*

ciências. cero Padre, e inquirindo a cau-

Antes que o Padre partiífe fa da pergunta , diífe a mulher:
para Madrid , na6 faltarão pef- Padre adverti y (jd que o fabeis)
foas , e de mayor^ fuppofiçaõ

, que a obediência aos pays eípiri-

que o defperfuadiao da jornada, rituaes nao Je deve obfervar com
tendo-a por infrutífera. Mas íen- detrimento do bem commum , e cau-

do fempre de contrario parecer, fa geral. Tratay do negocio
,
que

as conftantes difcipulas lhe re- tendes entre mãos
,

qtte he muito

queriaô da parte de Deos
,
que do ferviço de Deos. E dito iílo

,

foiFe, porque a duas delias ( if- voltou fem dar mais repoíla ao
to lhe communicavao, e naô fe para que lhe perguntara quem
foube nunca dos nomes ) illuf- era.

trará o Senhor, dando-lhe a en- Aílím ficou entre alvoroça-

tender: Oiie teria effeito a nova do , e fufpenfo
;
porque ainda

fundação : que concorreriao a ella que naõ ignorava que o confe-

tnuitas Religiofas , mojirando-fe- lho naõ era humano , via por

lhe gloriofas Capellas ^ com que a outra parte que fe lhe cerra-

Rainha do Ceo., e feu bemdito Fi- vao os caminhos de obedecello.

lho havia depremiar fuás efpofas

:

Recorreo á oração , e differio

que o Mejlre Fr. Domingos veria com diflimulaçaó a jornada por

a Cafa em fua perfeita religião
.^

alguns dias. Praticava-fe a eftc

e ohfervancia\ e que
.,
falecidas pri- tempo nos confelhos daquella

metro nella cinco Religiofas.^ aca- Coroa com grande calor o in-

haria a vida. O que tudo fe vio tento delRey
,
que era levantar

com experiência. Mas voltando Terços , e efcolher Cabos no

a Madrid comarepofta, e conf- Reyno de Irlanda
,

para fubli-

tancia das boas filhas, tornou o dios da guera, que ao prefente

Padre a refufcitar a fua perten- trazia com os rebeldes de Hol-

çaô com defagrado dos Minif- landa. Nao fe efcondia a EN
Part. IV. Aaaaa Rey
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Rey a total noticia do Mef- o caminho para que , havendo

tre Fr. Domingos, íeu elpirito, occaíiaÔ , íe retiraíTem a eila.

fua capacidade , fua qualidade PaíTou logo a Madrid , mere*

(grandes huma, e outra) fua cendo a graça delRey
,
que ie

Patna , e o refpeito
,
que con- deu por bem lervido, (inteira*

ciliaria nella. Foz logo nelle os dos já os Miniílros do que o
olhos, e chamando-o a particu- Meílre Fr.Domingos tinha obra-

lares conferencias , acabou de do) mas entrando elle no re-

ajuizar, que para o que inten- querimento da licença, aílímdif*

tava , naô fe defcobriria peíToa putaraóellesíobre ella, que, ain*

de mais importância. Eraõ de da mediando a palavra Real y

níuita as promeíTas , com que durou a duvida ; e querendo ia-

ElRey o convidava : mas o bom tisfazer ao Padre, lhe offerece*

Padre
,
que naõ aípirava aoutra raó huma Mirra, e os dotes pa-

mais
,
que á que alli o detinha

,

ra quatro fobrinhas fuás entra*

propoz a fua antiga fupplica da rcm em Religião; oíFertas
,
que

licença: a que FlRey deferio elle teve em menos
,
porque o

logo; e interpondo fua Real pa- naó traziaõ empenhado interef-

lavra , defpachou o Padre para fes próprios. Aílim foy feu ani-

mo milagre naquella Corte , def-

pido de cobiça , e reveftido de

conftancia. Nada negocearaò

Irlanda.

CAPITULO XIX.

Volta o Mejlre Fr. Domingos àe Ir-

landa ; alcança todas as licenças

com elle promeííàs ; mandou-Ihc

ElRey paíTar a licença. He a fc-

guinte no noíTo idioma , lança*

para a nova fundação. Da-fe no- da aqui como fe lê no original,

ticia da revelação., que fohre el- e como devem fazer os Chro-

la teve huma Religiofa de vir- niftas
,

para authorizarem ieus

^«^^, efcritos , valendo menos a cen-

fura com que nos feus quiz ccr-

DE Madrid partio o Meftre to Author condcmnar ao Padre

Fr. Domingos para Bif- Fr. Luiz de Soufa
,

( com quem
cava , donde fe embarcou , e devia trocar em veneração a

paíTou a Irlanda , e em poucos competência) que occupava as

dias á Cidade de Lembrie , Pro- paginas dos livros com as Pro-

víncia deMomonia: e como Ic- viioens, e Alvarás, nas funda-

vavíi muito papel aílinado por çoens dos Conventos ; fem ad-

ElRey ,
que fiava da fua capa- vertir efte Author, que naó era

cidade a efcolha dos fogeitos, penúria de aíTumptos, nem in-

e elle tinha noticia dos que po- duftria de alargar a letra para

deriao defempenhar a fua efco- avultar tomos , mas conhecimcn-

Iha , em poucos mezes fatisfez to de que asProviíbens faó pa-

a commiíTaó com tanta fortu- ra íemelhantes edifícios as pri-

na , como depois fe conheceõ líieiras , e para a verdade , e cre-

por experiência ; e praticando

com as Senhoras daquelle Rey-

no (as mais, parentas fuás) fo-

bre o intereíTe das perfeguidas,

na fundação nova, lhes faciiilpu

dito delles , as mais precifas

teftemunhas. Diz o Alvará

:

Eu
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Eu ElRey faço faher aos que ejle Alvará virem ,

que , por quanto Fr, Domingos do Rojario , da Ordem de

S, Domingos , Qualificador do Santo Oficio da Inquifi-

qao ^ Comijfario Geral da Miffao de Irlanda^ me repre-

Jentou , que he tanta aperfeguiçao^ que padece o dito Rey-

no j de muitos annos aejla parte ^
por razaÕ de nojfa San-

ta Fé Catholica , fem por ijfo haver afrouxado hum ponto

nella
, qtie em nome do dito Rejno recorria a mim Pro-

teBor delia , para que fojfe fervido de ajfentar , efavore-

cer os Catholicos daquelle Reyno , no que houver lugar ,

pedindõ-me que ^ por quanto nao fe lhe permitte que nelle

haja Convento algum , por cuja caufa padecem muita ne-

cefjidade , e defcommodidade as pejfoas nobres , que nao tem

dote y nem pojfibilidade para cafar fuás filhas , com que fi-
cao toda a vida fem eflado , lhe faça mercê dar licença ,

para que na Cidade de Lisboa ^ ou feu termo ^ pojfafundar
hum Mofieiro de Freiras da mefmo Ordem de S, Domin-
gos , pois he tao grande ferviço de Deos , e confolaçao da-

quella Chriftandade , concedendo-lhe que po(fao aceitar

quaefquer doaçoens , e efmolas ^ que Je lhe derem para a
dita fundação, E tendo eu confideraçao ao fim referido , e

por outros jufios refpeitos ^ heypor bem^ e me praz <, con-

ceder licença ao dito Fr, Domingos do Rofario , parafun-
dar hum Convento de Irlandezes na Cidade de Lisboa,, ou

Jeu termo , no qual poderá haver numero de cincoenta Re-
ligiofas 5 e ter de renda até cinco mil cruzados , emjuros ,

ou pelo menos , ametade , e o mais em bens de raiz. E da

permijfao defia fundação fe pagou de mea Annata Jeis du-

cados 5 e pelo que mais tocar á mea Annata , da renda , e

calidade delia , fe deu fiança de pagar o que fe dever. Pelo

que mando a todos , e a quaefquer Minifiros , Officiaes , e

peffoas de qualquer calidade , efiado , ou condição , que fe-

jao , a que o conhecimento defia pertencer , que a cumpraõ ,

e guardem , e façao cumprir , e guardar , como nella fe

contém , fem embargo de quaefquer leys ,
que em contrario

haja
,
que todas por efia vez hey por expreffas , e deroga-

das 5 ainda que jejaò da calidade ,
que delias fe deva fa-

zer expreffa menção '-^ e valerá ^ pofio que feu effeito haja

Part. IV. Aaaaa li de
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de durar mais de hum anno , fem embargo da Ordenação

do livro fegundo , titulo 40. Martim de Figueiredo Sar-

mento a fez em Madrid , aos 2 1 dias do mez de Março
de 1Ó3P annos, Diogo Soares a fez efcrever,

REY.

Aqui começarão a trocar-fe as Vafconceilos , Provincial entàõ

efperanças do Meftre Fr. Do- da Proviticià de Portugal
, que

,

mingos em alvoroços , em que como muito familiar do Meftre

repetia ao Senhor muitas gra- Fr. Domingos , feftejou a licen-

ças , de lhe acabar de defemba- ça coníeguida , e deu a fua
, pa-

raçar aquella venturofa eftrada, ra haver a nova fundação na

porque queria conduzir fuás ef- Provinda. E porque nefta liccn-

pofas ao thalamo da eterna fe- ça fe exprime a eftreiteza , e

licidade. Também o foy para regular obfervancia , com que
elle o achar a efte tempo na fe fundou cfta Recoleta , a lan-

Corte de Madrid ao Venera- çamos aqui para mayor clareza

vel Padre Melire Fr. Joaó de da Hiítoria. Diz aíEm a licenfa

;

Nós o Mejlre Fr. JoaS de Vafconceilos y Prega-

dor de Sua Mageflade , do feu Confelho , e do Geral da

Inquifiçaô , e Prior Provincial da Ordem dos Pregado-

res, nos Reynos de Portugal , for quanto o Padre Fr.

Domingos do Rofario , Irlandez de naçaõ , e Religiojò

da dita nojfa Ordem 5 nos reprefentou os grandes traba-

lhos ,
que de ajtnos a efa parte padece o Reyno de Irlan-

da , com continuas perfeguiçoens dos hereges , fem poder

fundar Cafa alguma y ou Mojleiro , aonde em Communi-
dade pojfaô viver as pejfoas devotas

, que fe querem dedi-

car , e confagrar ao ferviço de Deos nojfo Senhor
-, no que

pajfao grandes incommodidades
, particularmente as Senho-

ras , e jnulheres nobres , que ou por infpiraçao de Deos ,

ou por naÕ poderem cafar conforme fua calidade , fcao to-

da a vida fem efiado nenhum , nao [em perigo da ojfejfa

de Deos -^ e do credito de fua nobreza. E por quanto ou-

tro f, o dito Padre Fr. Domingos do Ro/ario tem acha-

do pejfoas líobres , e pias de noffos Reynos
, que com libe-

ralidade , e caridade Chrifaa , ojferecem, e dao fuás fa--

zendas para fe fazer hum Mofeiro de Freiras recoletas

,

e muy obfervantes , para recolhimento das mulheres illuj-

tres da dita naçaÕ Irlandeza , defejofos nós de favorecer

tao
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taS pios intentos , dando todo ofavor , que nefla partepo-

demos , feia frefente : Damos licença ao dito Padre Pre-

fentado Fr. Domingos do Rofario ,
para fundar hum Mof

teiro de nojfa Sagrada Religião na Cidade de Lisboa , ou

Jeu termo , e deflriSlo ; aonde achar fitio accommodado pa-

ra a dita fundação^ com as condiçoens feguintes. Primei-

ramente 5
que o dito Mojleiro feja fempre recoleto , e mui-

to pontual na obfervancia de nojjas leys , e Sagradas Conf
tituiçoens ;

que nenhuma Religiofa de qualquer calidade y

que feja , pojja ter algum tempo depofito , nem fazenda

alguma , mais do que lhe der a Communidade , e que mui-

to menos pojfa ter rendas , nem couja annuaL Segunda j

que nunca poderáÕ comer ^arne , nem trazer pano de linho ,

fenao em enfermidades graves. Que tenhao fempre Coro ,

donde em Communidade fe dirão todas as Horas do Offi-

cio Divino 5 e o Rojario da Virgem. Que naõ pojfao ter

locutórios , nem grades abertas para faliar apejfoa algu-

ma 5 falvo a parentes muito chegados , dentro no terceiro

grão , ou alguma vez , ou por algum fim de grande im-

portância 5 de caridade , ou de fervico de Deos , e com ex-

prejfa licença dos Prelados ^ e da Prioreza , para as quaes

coufas acima referidas , e juntamente , para de novo eft
al-

heiecer quaejquer Efiatutos , e Ltys conducentes à dita

obfervancia regular , damos , e concedemos ao dito Padre

Prefentado Fr, Domingos do Rofario toda noffa authori-

dade , e plenária faculdade j e outro fi lhe damos poder

para obrigar as Religiofas , que no dito Mofieiro jub

qualquer protejlo viverem , com preceitos , e cenfiras , a

guardar tudo acima referido. E para alcançar quaefquer

doaçoens , ou efmolas de bens moveis , ou de raiz , e para

fazer obras ^ e comprar fitio ^ e cafas para a talfundação ^

e em geral para celebrar quaefqiier efcrituras , contratos ,

e concertos pertencentes de qualquer maneira ao dito MoJ-
teiro 5 com todas as mais faculdades no ejpiritual , e tem-

poral 5
que parafeu bom governo forem necejfárias. Dada

em Madrid., a i^ de Junho de 16^^,

Fr. João de Vafconcellos

,

Prior Provincial.

Com
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Com eftes delpachos voltou o ciai , o Venerável Padre Meftre

Mettre Fr. Domingos para Por- Fr. Joaô de Vafconcellos, a Ma-
tugal , favorecido em tudo do dre Sor Anna da Conceição , e

Meltre Fr. Joaó de Vafconcel- a Madre Sor Antónia Therefa

los, como fe vê no copiofo da de Jeíus. As mais efperavaó o
licença , que lhe paíTava como dia da entrada , e determinava

CommiíTario
,
que era com to- o Meftre Fr. Domingos, que as

das as vezes doReverendiflímo, acompanhaíTe nella huma irmãa

(econftituido porelle) doCol- do Marquez de Montalvão, cha-

legio, e Mofteiro futuro de Re- mada Sor Francifca da Cruz,
ligiolas , e Religiofos Irlande- Religiofa no Mofteiro da An-
zes. Foy o Meftre Fr. Domin- nunciada de Lisboa

,
peíToa de

gos bem recebido da CondeíTa grande opinião , com quem o
da Atalaya , e das Religioías Padre tinha aíTentado a entrada;

em promeíTa , as trez filhas de e alcançada a licença para a mu-
Ruy de Mello, e Dona Magda- dança , lhe fazia agora avifo do
lena da Sylva

, que havia féis dia. Mas oppozfe a Prelada , e

annos , quefuftentavaõ os fantos o ConfeíTor da Caía
; (que fa-

propoíitos na efperança já ven- biao avaliar o thefouro, que ef-

turofa com a viíinhança da co- ta guardava em Sor Francifca )

roa. Era pelos annos de 1Ó39 defengano, e embaraço, queel-

qiiando entrou o Padre em pen- la fentio, e com que refpondeo

famentos, e diligencias de Re- ao Meftre Fr. Domingos , dan-

ligiofas Fundadoras. Defejava , do-Jhe noticia de huma vifaõ,

que vieíTem do Mofteiro do Sa- que tivera ^ (íobre o Orago da

cramento. Oráculo da virtude, Caía , e nome, que fe acabava

e obfervancia , como de outros de pôr á fundação nova ) de que
?^*oí):eiros , efcolha de feu efpi- o mefmo Padre, como director

//to , e experiência ; mas efcu- de fua confciencia , tivera já no-

fando-fe eítas com encolhimen- ticia ; mas pedia-lha agora , e de
to religioíb , houve de accom- fua meíma letra

, para moítrar a

modar fe com duas de outra Ca- razaó de fe refolver no titulo

la , ainda que com a mefma fuf- da Cafa
, para ficar no Cartório

ficiencia. Vieraô de S.Joaó de delia, aonde hoje felê, e diz o
Se tu vai

,
por ordem do Provin- feguinte :

Por obedecer a Vojfa Paternidade faço ejíe aponta-

mento ^ que os trabalhos , em que Deos me tem pojlo , Jao

taÓ grandes por meus peccados , que nao atino a nada , e

íjlo fora melhor praticado , que apontado, EJlando huma
noite no Coro , vi na Igreja duas pejfoas irem da grade

do Coro debaixo , paJJ^eando até á Capella mór ^ e de lã

tornarão para a mejma grade ; ambas ejlas pejfoas hiaô

com o mefmo trage^ e toucado ^ com huns Sceptros depra-

ta 5 muitos fermofos , nas mãos , que eu cuidava , que eraõ

efpadas , porque tinhaõ muito fermofos cabos j e a huma

def
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ãejlas pejfoas nao pude ver o roflo , á outra enxerguey

todas as fei^oens , e ejlava toucada com huma toalha bran-

ca defaffafiada do rofio ^ e a coroa emcima da cabeça ; e como

fluo era defias coroas cofiumadas , cuidava eu , que era tou-

cado j íflo era de noite , e a Igreja efiava tao clara , comofe

jora de dia ; pareceme fer ifiojonho , porque eu efiava afafi-
fada da grade , e via o que hia na Igreja , muy clara , e dif-

tinSlamente , comofe efiivera acordada , ficoume ifio tao im*

prejfo na imaginação ^ que me deu muito em que cuidar. Ifio

foy quando prenderão o Colleitor j pareceme a mim , quefig-
nificava i/lo fortaleza na Igreja de Deos. Dahi a poucos

dias me vejo F, P. dizer fe queria ir para ejfe Mofieiro ,

que dentro em trez dias fojfe ; tomey eu então ifio , que vi

for efia ida ^ porque me lembrou
, que quando fefundou o

Mofieiro do Sacramento , me efcreveo o P. Fr, João de

Portugal^ que lhe havia de dar humfim ^ e que ainda que de-

pois chovejfem efpadas nuasfohre mim , nao havia de àepf
tir j eu como cuidava , que efies Sceptros erao efpadas ,

pare--

teme ,
que me declarava nojfo Senhor afirmeza , que eu ha-

via de ter emir'-, dey logo conta difio aos parentes ^ com
grande determinação de nao defifiir difio ^joy tanta a def-

confolaçao de meus parentes , que mo efirovavaÔ por todas

as vias ^ que poderão j e a Prelada y eo Confejfor todos fe
pozeraÕ da parte dos parentes ; andava eu com ifio muy
defconfiada , e affiiBa , efabia huma Freira

,
que eu anda-

va afilm 5 foy-fe hum dia , efiando eu no Coro com bem de la-

grimas 5 e levoume hum refifio , e dijfe : NaÕfe dejconfole ,

que aqui lhe trago N- Senhora do Bom Succejfo ; encommen-

defe muito a ella ; eu em lhepondo os olhos , vi que era aquel-

la pejfoa , que eu tinha vifio na Igreja. Fiquey toda trafpaf

fada 5 e como embaraçada , e mmto confiada em efia Senhora

me levar para ejfe Mofieiro , e ainda hoje nao perco as ejpe-

rancas de mefazer efia mercê ^ porque efiou com muita fé
nefia Senhora. Efie retabolo dey a meu irmaÕ , para levar

comfigo ao Brajil , pela grande fé , aite tenho nefia Se-

nhora '<, dahi a muitos dias foube que ejfe Mofieiro fe cha-

mava de N. Senhora do Bom Succejfo , com que fiquey ain-

da com mayores defejos de a ir fervir nejfa fanta Cafa.

Naó diz mais o papel.

Che-
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,

Chegou efte ás máos do Meílre la Dominica ; o que menos ima-

Fr. Domingos, depois da entra- ginara. Carholicas experiências

da das Religiofas, e elle o pe-

dio para moftrar a todas o co-

xno aquella Senhora bufcava po-

voadoras para a fua Caía j e co-

nio o titulo do Bom SucceíTo,

que tinhao nella
,
parecia mais

que efcolha humana. Naõ fe de-

ve dar credito ligeiramente a

revelaçoens , menos os homens

doutos, e timoratos; mas tam-

bém naó devem eftes defconhc-

cer, que pôde Deos efcolher as

confciencias puras para inter-

pretes da fua vontade : e como
declarar Orago a huma Gafa

,

he devoção , e efcolha pia
,
quiz

o Meftre Fr. Domingos
,
que ef^

ta Gafa tiveíTe o titulo do Bom
SucceíTo, attendendo ao que a

Sor Francifca tinha ouvido.

Também ao fer a Gafa Do-
íninica ( coufa bem remota das

tençoens da Fundadora) prece-

deo huma piedofa circumftan-

cia ,
que aqui apontamos pelo

teftemuuho delia , naô lhe con-

cedendo mais reparo, que o que

temos das muitas vezes
,
que ef-

colhe o Ceo os fonhos , ou para

importantes avifos , ou para ven-

turofos anniincios. De cafa te-

mos exemplo no que fonhou

Honório III. que noíTo Patriar-

ca fuílentava cm feus hombros
a Igreja. Levantoufe a de Santa

Maria Mayor em Roma, fendo

hum fonho , o que lhe deu o infefto

nome , e lhe demarcou o fitio. B.Mari»

Gom efta razaó naô qui/emos ^í^^^*^*

deixar fem reparo , o que pre- ^^^^

'

cedeo á tundaçaó do Bom Suc-

ceífo.

fe deve a hum lonho , fuccedi- ta

do em tempo , e tendo depois

eíFeito, que o fez parecer myf

CAPITULO XX.

Entrao as Religiofas em C^atifti-

ra , da-fe conta da ohfervancia ,

que Je começou aguard'^r nella,

Lança-Je a primeira pedra na
Igreja nova,

DEterminou-fe a entrada em
12 de Novembro do mef-

mu anno de 1639. Filava a Quin-

em que havia de principiar

aClaulura, reduzida pela Gon-
deíFa a hum Recolhimento com

teriofo. Foy ocafo, que embar- fua Ermida, e mais commodos,
gando-fe á Gondcífa da Atalaya ainda que eftreitos , e acanha-

" " '

dos , como deftinados a Gommu-
nidade pequena. Tinha ficado

naquella forma por algumas fun-

daçoens
,
que intentara a Gon-

deSa. Fora a primeira , hum
Gonvento de Santa Paula, para

a cafa de Enfermaria
,
que na

fua Qiiintd tinha fundado aos

Padres Arrabidos , fonhou hu-

ma noite, que via entrar na Er-

mida cinco mulheres veílidas de

branco , e que concertando

Altar delia, lhe accendiaó as vé- que conduzio de Madrid algu-

las , e defappareciaô , deixan- mas peíToas de grande calidade,

do-as accezas. Acordou com a com difpendio grande, tudo di-

appreheníaó do riíco , que po- ligencia baldada, porque a fun-

dia ter o lume , fem quem o a- daçaô naô teve elFeito por lal-

pagaíTe ; mas vendo, que era fo- ta de licença. Succedeo o mef-

nho, o deixou efquecido, vindo mo a varias Religioens
,
que

depois de muitos tempos a fa- pertendiaõ a GondcíTa Bemfei-

zer nelle reparo, vendo a Ca- tora, ou Padroeira em fuás Ga-
fas,
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jfas , ou em fundaçoens novas

,

com a miiíica da Capella , eSer-

como forad os Padres Jerony- maõ de hum dos dous Oracu-

mos, os Trinos, osGracianos, los, que mereceo aquclle fecu^

e os Terceiros , a que feguiaõ lo, o Meftre Fr. Domingos de
as Religioías de Sanca Mónica

,

Santo Thomaz , Pregador del-

do Calvário, e de Santa Anna
, Rey, Relígiofo Dominico, que

a que naó deferio a CondeíTa, já no primeiro livro nos fervio

refolvendo-íe a fazer huma En- de mais largo aíTumpto. Allifti-

fermaria para os Padres Arra- rao a Communidade de S. Do-
bidos ; e eftando já tudo com a mingos , nobreza da Corte , e

ultima maõ, foy embargado por Povo innumeravel. Lançou logo

ordem de D. António de Atai- o Venerável Padre Mellre Fr.

de. Conde de Gaftro de Ayro, Joaõ de Vafconcellos o habito

então hum dos Governadores a cinco Noviças. ForaÕ ellas

,

deíle Reyno. Dona Magdalena da Sylva , fi-

Nefte tempo
, precedendo lha de D. Manoel de Menezes

,

aquella reprefentaçaõ
, que teve que fc chamou Sí^r Magdalena

a mefma CondeíTa na Ermida deChriílo; Dona Luiza de Mel-
da mefma Q^iinta, fe encontrou lo , filha de Ruy de Mello de

com Donfi Magdalena da Sylva, Sampayo , que fe chamou Sor

praticou com o Meftre Fr. Do- Luiza Maria do Sacramento;
mingos, e tratarão a fundação. Dona Leonor Ilavanor , Irlan-

e o mais que fica relatado , naõ deza , ( filha do Senhor de Pol-
carecendo de myfterio , que ti- monte, e Borefc , Cafa illuítrif-

veflem tantas fundaçoens emba- fima da Provincia de Lagenia )

raços ,
para cederem , e íe co- que fe chamou Sor Leonor de

roarem todos, vindo a prcvale- Santa Margarida. Foraô as ou-
cer efta da Ordem de S Domin- trás dua"s , Sor Leonor do Cal-

gos ; demonftraçaó da fíngular vario, e Sor Jacintha dejeíus
Providencia, com que naõ lo o Maria , peíloas nobres , e de
Ceo efcolhia efta Cafa para Pa- boas partes , ambas Portugue-

lacio da fua Rainha , mas o mef- zas. Naó entrarão mais nefte

mo Chrifto , para hofpedagem dia , mas dahi a poucos mezes
das Peregrinas , i]ue com a can- o fizerao as outras duas filhas

dida gala Dominica vinhaõ ce- de Ruy de Mello , Dona Ma-
lebrar com elle venturofas vo- rianna , e Dona Angélica

, que

das. fe chamarão Sor Marianua de
Chegou finalmente o dia da Jefus , e Sor Angélica Maria das

entrada, e recolhidas na Clau- Chagas , a que acompanharão

fura as duas Fundadoras , a Ma- duas Irlandezas illuftres , de
dre Sor Anna da Conceição, e grande virtude, e partes Sor Ce-
a Madre Sor Antónia Thercfa cilia do Rofario , e Sor Joanna
deJefus , a que acompanhou (en- da Trmdade.
trando com ellas, e íeguida de Trouxeraó todas cftas No-
algumas Senhoras ) a Duque- viças peíFas de valor, eeftima,

za de Mantua, que governava para ornato, e ferviço da Igre-

efta Coroa por Caftella , fe cc- ja ; entre ellas huma íermofa

lebrou na Ermida com toda a Cuftodia, e Cofre rico, que ho-

folemnid-ide, e pompa, a MiíTa je eftá no Sacrário
,
joyas , fe-

Part. IV. Bbbbb das,
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das, e alcatifas, pondo aos pés com o mefmo vigor de efcolhas.

de feu Efpofo o que tinhaô , e Pela fua fez o Meftre Fr. Do-
o que erao , tudo pouco para o mingos Prelada da Cafa , com
que vinhaó a fer, e o que ha- o nome de Vigaria in capite,- a

viaó de poíTuir , efpofas de Ghrif- Madre Sor Anna da Conceição
,

to , e herdeiras do íeu Reyno. e; Meftra de Noviças a Madre
Começou logo a Gafa a correr Sor Antónia Therefa , a quem
naobíervancia, como fede mui- deu novo Eftatuto para fe eníi-

tos annos fe exercitara ; mas a- nar , e obfervar no Mofteiro^^

chavão as leys os defejos por que em fuftancia he o íegninte .

fugciçoens , e as obediências

Suppojla aohfervancia da Regra ^ e Conjlituiçoens

â rifca , e fem difpenfaçao alguma , que as Keligiofas te-

riao trez horas de oração , repartidas em Matinas , Pri-

ma , e Completas ; depois de Prima , a coros o Terço , e

Ladainha de Nojfa Senhora^-^ que commungariao duas ve-

zes na femana , que em Advento , e Quarefma , teriao

duas difciplinas cada hum dia. Huma por todo o tempa

de Santa Cruz de Setembro , até o dia do Rofario , ex^^

ercicios difpenfados fó em dia Santo j que em toda a Qna^
refma fe obfervariajilencio, fem mais licença , que a af-

Jiftencia , e vifita de doentes , difpondo-o a Prelada j que to-

das ferviriao ás femanas na cojlnha j que dadas graças ,

depois de jantar , viria a Communidade ao ferviço delia

,

rezando Pfalmos a coros o tempo , que durajfe ; que nas

cellas naÔ teriao ?nais , que huma barra de pinho , nella

hum enxergão^ duas mantas , e cobertor grojfeiró , huma
Cruz , e huma caldeirinha de agua benta ; que as Keligio-

fas naÕ pediriao a feus pays^ ou parentes couja de mini-

ma valia ; e mandando-fe4he , fe entregaria à Prelada

para o applicar ao commum.

Eftes , e outros Eftatutos
,
que ças em Novembro de 1640, en-

já ficaõ apontados na licença, traraõ no mefmo dia duas Ir-

que para a fundação deu o Ve- landezas
,

peflbas de grande ca-

neravel Padre Meftre Fr. Joaõ lidade , Dona Leonor de Bur-

de Vafconcellos , foraõ. os com go
, que fe chamou Sor Catha-

que começou a obfervancia def- rina do Rofario, e Dona Urfu-

ta Cafa , e fe obfervao até ago- la Bautifta. Eftes foraó os pri-

ra com o mefmo rigor, e intei- meiros efpiritos , com que co-

reza. meçou a refpirar o corpo defta

ProfeíTas as primeiras Novi- Recoleta ; mas como o íltio fi-

cava
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cava tao defviado da Cidade , e até fe perder na barra j e deli*

taó viíinho á barra , entrarão ciofo
, pelo efpaçofo efpelho

as Religiofas em receyos de das aguas, que alli brandas, e

que lhe podia fer nociva a viíi- criftalinas , le quebraô com fau-

nhança das embarcaçoens dos dofo golpe nas áreas. Faz mais

hereges,
(
que entrao continua- viílofo o íltio a continuação,

mente no porto
,
por razão do com que as embarcaçoens eftao

contrato ) e que com duas pa- fahindo , e entrando no porto,
redes ficava o Sacrário mal de- e a frontaria das pequenas fer-

fendido; ajuntavao-fe as razoens ras v ^^^^ da outra banda fe le-

de lhe fer mais cuftofo o pro- vantaõ da praya, ou como ver-

vi mento na diftancia do povoa- de guarnição, que fobrelahe nas

do: e começou o Prelado a que- áreas , ou como varias moldu-
rer melhorallas de litio ; mas ras

,
que vaõ cingindo o efpe-

com duas advertências, com que lho das aguas. Nefte fitio fe ef^

parece as aconfelhou o Ceo, fe tendia a Quinta
,

que a Con-
fufpendeo a diligencia. Foy liu- deíTa da Atalaya fez Moílciro,

ma, que eftando certa Religio- e agora fe começava a melho-

fa no Goro em oração
,
pedin- rar de edifício ;

pediaò-o affim

do a Deos o acerto da mudan- o numero de Religiofas
,
que

ça , ouvio huma voz
, que cla^ crefcia , e naõ lhe faltava lar-

ra, e diftin£lamente diíTe : Aqui gueza para augmentar a Cafa.

ha de fer. Naô fe foube
, que Entrado o anno de 1645-*

Religiofa foíTe , mas propollo determhiado o dia , e fendo a

aíHm o Prelado a Communida- Madre Sor Maria Macrdalena
de. Foy a outra, que huma pef- de Chrifto , Vigaria in capite

foa de grande opinião , efcre- da Cafa , fe lançou a primeira

vendo á Prelada, Iheproteftou: pedra para a Igreja nova. Fez
Qtie naõ largaffem ofitio

,
porque a ceremonia o Meílre Fr. Do-

ferigava a nova fundação em qual- mingos Cíq Rofario, porque im-

quer outro. Aílím vierao a ficar pedido o Biípo de Targa , que
nefte da Q^iinta da CondeíTa

,

ellava convidado , lhe mandou
e fe deu logo ordem a princi- os fens poderes. Pregou o Mef-
piar os muros da Claufura. tre Fr. Fernando Sueiro: epaf-

Sahindo do lugar de Belém, fando os Religiofos em Procif-

( nome ,
que deu ao fitio o do fao ao fitio, com a Senhora do

Real Moíleiro de Religiofos Je- Bom Succefib debaixo de Pal-

ronymos
, que huma legoa de lio , foy lançada a pedra , cm

Lisboa fundou ElRey D. Ma- que hia efculpida huma Eílrel-

noel , com igual arquitcílura
,

la fobre as ondas , e eftas le-

que grandeza
;
(eftampas huma

,
trás: S. M.M.S.F-N. que vem

e outra de fua magnificência

)

a dizer : Stella , Maria , A!a-

entrando na eftrada , que corre ris , Sticciírre , Fiiffmia , Nobis,

direita até PaíTo de Arcos , fe Afiim fe deu principio áquella

defcobre hum pedaço de terra Sagrada fabrica , correndo os

livre, direito, e defabafado,a cabedaes por conta da Divina

que da parte direita fica o cami- Providencia. Aífiftia o Meftre

nho, ea prava da efquerda, ale- Fr. Domingos ao edifício de pe-

gre com a viíla, que fe eftende dra, e cal, com o feu cuidado;

Part. IV. Bbbbb ii e aa
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,

eao que mais crefcia , (
que era da Atalaya ; de ambos os ma-

o efpiritual) com o feu exem- trimonios teve filhos , e deftes

pio. Mas entrarão os annos , e a magoa de os perder em pou-

os achaques a embaraçar-lhe a- cos annos
; golpes

, que allim

quella goftofa aífillencia ; logo a lhe chegarão á alma
, que pare-

morte a tirar-lhe a vida
,
perpe- ce lhe offenderaó o juizo. Mas

tua íaudade defta Gafa. illuftrou-lho o Ceo
, para que

Naô foy menos merecida a melhorando de herdeiros , fe re-

que deixou nella a CondeíTa da folveíTe a dar fua fazenda » e
Atalaya , fua illuftre Fundado-
ra , e acrédora mais juftificada

,

da principal memoria, que neP-

ta fundação nos occupou a pen-

Qiiinta ás filhas de S. Domin-
gos

,
que a refpeitavaô mãy,

mas brevemente a chorarão fem
vida, (querendo Deos naó lhe

na. Naõ faltemos a ella. Foy dilatar a paga ) porque fundan-

efta Senhora filha de João de do-fc a Gafa em 12 de Novem-
Brito , e D. Antónia de Ataide

;

bro de 1 639 ,
paíTou ella a lograr

feu nome Dona Eria de Brito, o premio do que tinha obrado,
Griou-fe na protecção de Dona em 26 de Janeiro de 1^40, nao
Fiiippa de Ataide, (tia de fua deixando também de o fer o

dar-Ihe o Senhor vida até o
tempo de lhe fazer aqueIJa of-

ferta , e negocear-íe taô ditofa

fepultura.

CAPITULO XXI.

De algumas particularidades da
Imagem da Senhora do Bom
Succejfo , Orago da Cafa ; e

das primeiras Religiofas
, que

falecerão nella , Sor Antónia

Therefa de Jefus , huma das

Fundadoras
, e Sor Catbarina

do Rofario,

PRincipiada já a Igreja no-

va, (de que a feu tempo
Rey D. Sebaíliaó

,
perdeo a vi- daremos noticia ) naô feguindo

da na Gampanha de Africa , c agora mais, que as que nos vaÓ
Lopo de Brito (que era o ou- oíferecendo os annos , he tem-
tro ) na Batalha , em que foy po de naó faltarmos a huma , em
deftruido o Principe D. António que fe contém, e fe divifaô as

no lugar de Alcântara, junto a mayores glorias deíla Gafa, co-

mãy, eGamereira mor da Rai-
nha Dona Catharina , avó de
ElRey D. Sebaíliaó) porque feus

pays de feitiços , que lhe deraô,
ficarão incapazes de adminiftrar

Gafa, e doutrinar família. Aífim

paífou Dona Eria os primeiros

annos em o Mofteiro de Santa

Clara com huma parenta , de
donde paífou para o de Santos

das Gommendadeiras
, para o

cuidado , e enfino de Dona Gri-

maneza de Brito, tia fua.

Gontava quatorze annos

,

quando fe vio herdeira de fua

Gafa
,
porque dous irmãos , que

tinha, hum, que era Ghriílovaô

Lisboa. Herdada a Gafa , cafou

Dona Eria com D. Diogo For-

jaz Pereira , Gonde da Feira , e

em breve tempo viuva, celebrou

fegundas vodas com D. Fran-

ciíco Manoel
,
primeiro Conde

mo cifradas na Imagem da Se-

nhora do Bom SucceíTo , Ora-
go , e toda a veneração delia

,

data da Gondeífa da Atalaya

,

( que hoje fe vê na Capella mór)
e a confeguio ella como pren-

da
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da do Ceo, bem reparada a cir- cotn que as Religiofas recor-

cii iiílin:ii com que lhe veyo

a cafa. Gafo he muy parecido

ao de algumas Imagens mila-

grofas dl Senhora ; (comoofojr Máy ,

o da Senhora do Repcufo , do nhora.

Mofteiro da Annunciada , e o da

Senhora Madre de Deos na Gafa

deíle nome) e foy o feguinte.

Occupava-fe a GondelTa com
os cuidados , e diligencias da

Aia fundação , quando hum dia

lhe trouxeraõ a Imagem de hu- para o que ufavaõ de huma pie-

ma Senhora , dizendo , que ai- dofa induftria ; em fe vendo per-

li chegava hum peregrino com feguidas daquella praga
,
(que

ella , e a vendia. Alvoroçou-fe era huma total perda ) olFereciaó

a GondeíTâ, e levada da grande o trigo á Senhora, eem fua ve-

devoçao , que tinha com a Se- neraçaô amaíTavaó hum alquei-

nhora, (e a muita com que ef- re para os pobres; e vindo de-

ta a reprefentava ) mandou
,
que pois ao celleiro , achavaô mon-

Ihe trouxeíTem o peregrino, pa- tes de gorgulho morto.

rem a ella , convidadas da ex-

periência, em que cada dia co-

nhecem , que as efcuta como
e as remedea como Se-

Por trez vezes , recor-

rendo a ella, lhe crefceo o azei-

te nas talhas de toJo vafias;

prodigio , de que todas forao

teftemunhas. Por repetidas ve-

zes lhe livrou no celleiro os le-

gumes , e o trigo do gorgulho

;

ra ajuftar o preço. Porém naó
fó fe nao achou na fala , em que
o tinhaó deixado , mas nem a

gente da Gafa , que eftava no

pátio, loube dar razaô fe tinha

fahido. Grefceo a devoção com

Guardava em huma occa-

íiaô o celleiro únicos féis al-

queires de trigo , nao fendo pof-
fivel por entaó o provimento.
Deu a Gelleireira parte á Pre-
lada , ( nao ficou em memoria

efte reparo , e depois fe lhe poz quem era ) que vendo-fe naquel-

a invocação da Senhora do Bom le aperto, recorreo ao remédio
Succeílo, (já apontámos o mo- coftumado. Mandou

, que fe a-

tivo ) e querendo a Madre Sor

Marianna de Jefus , que por a-

quelle molde fe lavraíFe outra

,

para fe collocar com o mefmo
titulo na Gapella Gollateral da

maíTaífe hum alqueire para os
pobres , ( delira na retribuição

de Deos de cento por hum ) nao
eftava taò prompta a fé da Gel-
leireira ; reprehendco-a a Prela-

parte do Evangelho ( que efco- da , c mandou-lhe que obedecef-

Ihia para jazigo de feu pay) fe fem replica, accrefcentando:

por duas vezes fe cançou de Que aquella efmola era em nome
balde a Efcultura, até que mu- da Senhora^ e que ella fe naó ef"

dando a Religiofa a tenção , e queceria defuafamilia, Hiaaobe-
refolvendo-fe , que foífe a Ima- decer a fubdita

,
quando cha-

gem da Senhora do Roíario
,

mando-fe na Roda , acha hum
fahio logo perfeita, masnaõpa- recado, em que avifavaõ a Pre-

recida. Aílim fecollocou alma- lada, que mandaíFe logo defpa-

gem peregrina na Gapella mór, char humacaraveila, que alli ti-

como Orago da Gafa. nha dado fundo , e trazia dez

^ Grandes faõ os favores
, que moyos de trigo para o Mofteiro.

efta experimenta na fua protcc- Todo elle tellemunhou o fucce-

çaó
\ grande a devoção , e fé dido.

Mas
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,

Mas naó foraó fó as Religio- Ihante encontro , lançámos forteí l

fas as que o fizeraõ a femelhan- ponào Norte , e Sul com os titti-

tes maravilhas ; também os fe- los da Senhora da Ajuda , e do

culares deraó fé em parte dei- Bom Succejfo ; e fahindo a do Bom
las. Agora o veremos. Era em Succejfo , a fegutmos com breve

,

Vefpera do Rofario no anno de

1662. Achava-fe a Prelada Tem
dinheiro , a Cafa fem o provi-

mento quotidiano , o dia , que
efperavaô feftivo ; recorreo af-

flicla á Senhora, e diíTe lhe : Se-

e projpera viagem , e viemos lau"

far ferro d vijia dejla fua Cafa.

Em outro aperto , fem re-

curfo de humano foccorro , fe

vio em outra occaíiaõ a Prela-

da ; e chegando-lhe ( como o cn-

nhora^ vós nefia Cafa fois a Brio- tendeo )
por favor da Senhora

reza ^ e eu a Procuradora. A^ ma- huma eímola (queeftando mui-
nhãa he o vojfo dia. Efe emfeme- tas Religiofas enfermas , nao
Ihante nao falta huma Rainha vinha a íer de fubftancia ) fe poz
com a mefa ás fuás Damas , nao diante da Senhora ^ e lhe diíTe:

havets vós defaltar com o fuftento Vós bem vedes ^ Senhora
.^
que efie

ds vojfas efcravas. Nao fe paíTou foccorro he efcaço para o nojfo a-

tempo
,
quando chamando á Ro- perto. Nao heis de permittir que

para a Senhora; trazia-a o Pilo-

to de huma embarcação
, que

acabava de dar fundo defronte
do Mofteiro. E fem que fe lhe

fizcíTe pergunta, diíTe : Que a-

quella efmola tirara elle na fua

embarcação: porque, vendo-fe no

mar largo y fem poder aviftar a

barra , e quafi em calmaria , acof-

fado do Gallego , ( que então per-

fegUia , e infeftava a Cofta ) e

Faíla es

quaíi Na-
vis infti-

toris , de

longe

porrans

panem
ibum.
Prov. 51.

14.

da, entregaruó huma efmola as voffas fervas pereçaó defampa-

radas. Chamarão no mefmo tem-

po á Roda a procurar a Prela-

da , com a paga de hum juro,

que nao eftava vencido , e fe

collumava arrecadar com traba-

lho. Defte , e femelhantes cafos

teftemunharao as Religiofas ; e

donde fe conhece a fua obfer-

vancia , bafta o teftemunho das

mefmas. Mas naô falte também
o noílo na vida de algumas

,
que

chegando a extremo de lhe nao ef- acreditarão lingularmente efta

capar y chamarão pela Senhora do Cafa, e o faraó também a eíla

Bom Succeffo y e viraÓ de improvi- efcritura; e feguiremos nella a

fo que , ajuntandofe-lhe huma náo ordem com que falecerão. Seja

poffante , /? poz em fugida o ini- a primeira a Madre Sor Anto-

migo .^ e a náo em feguimento dei- nia Therefa dejefus, huma das

le
y fem que os da embarcação per- Fundadoras.

fegiúda podeffem {eflando em taó Foy eíla Madre de naçaò ^ Madre

pouca diflancia ) conhecer que náo Portugueza, de nafcimento no-
^,^-^ Ths-

os defendia Mas entendeo logo bre; veyo para Fundadora def- reja de

a fua devoção
,
que feria aquel- ta Cafa da de S. João de Setu- J^Jus.

la Senhora
,
que foy a Náo So- vai, de idade de trinta e quatro

berana , èm que o Ceo fe com- annos , mas taõ adiantados em
mcrciou com aterra: Entenden- virtude, e prudência ,

que en-

do-o ajftm (continuava o Piloto) cheo o lugar de Meftra primei-

tirey entre os da embarcação efta ra , e regra viva da obfervancia.

efmola , e experimentamos todos Foy nella lingular exemplar de

nova mercê
y
porque temendo Jeme- penitencia. Naó fe fatisfazia feu

ef-
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cfpirito com os rigores do Ef- tando a Madre Sor Antónia em
titiito do Mofteiro ; acabada a oraçaõ no Coro (depois de ter

difciplina com toda a Goramu- commungado) vio que nelle eí-

nidade, fe retirava a continuar tavao nas Cadeiras das Noviças
a fua , e com tanta crueldade

,

as quatro Irlandezas com feus

como depois ( por mais que dif- hábitos de Religiofas. Aflim en-

iimulado ) moíirava o fangue. tendeo a vontade de Deos , e
Acompanhavaó as difciplinas os communicando-o com a Madre
ciiicios , naõ menos rigorofos

,

Sor Maria Magdalena , e eften-

que continuados. Era rara aef- dendofe a toda a Gafa, lançou

treiteza do feu jejum, (accref- logo o habito a huma
, que foy

centando muitos aos da Confti- a Madre Sorlgnez doRoíario,
tuiçaô ) e igualmente eftreito, naò continuando com as outras,

que diflímulado. Muito tempo porque lho atalhou a morte , de
naó teve mais. cama, que huma que parece lhe anticipou o Ceo
taboa, ehuma manta. Hum ha- a noticia.

bito taó falFado , e roto , que Partia o Meílre Fr. Domin-
Ihe naó podia fervir de abrigo, gos do Rofario com Enviatura

Obrigou-a a Prelada a aceitar a França ,
por mandado delRey

duas mantas , e hum enxergão D.Joaô o IV. e pedia-lhe a Ma-
por cama, e hum habito, fe me- dre Sor Antónia, que a deixaf-

nos remendado , mais groflei- fe aliviada do trabalho de Prio-

ro. Aceitou em huma , e outra reza. Enterteve-a o Padre até

coufa a melhora
,
ganhando obe- que fe aufentou , deixando-a nel-

diente o que perdia mortifica- le. Sentio-o ella , e diíTe ás Re-
da. Todo o tempo para ella era ligiofas : Hora já. que naÕ quiz
de oraçaó ; aílim lhe levava efte ahfolverme o Padre Vigário , Deos^

emprego quaíi todo, o que lhe me abfolverd de outro modo. En-
reftava da occupaçaó do Coro. tendeo-fe afegurança, com que

Na de Prioreza
)
peregrina o diíTe ,

quando a poucos dias

a Tua humildade , e fogeiçaô) a viraô ás portas da morte de
eftimava íó o crefcer-lhe a obri- hum accidente. PaíTada a força

gaçao de caritativa com as fub- delle , lhe perguntou Sor Ma-
ditas

, para que fó olhava co- ria Magdalena, fe queria recon-

mo filhas. Pagava-fe Deos da- ciliar-fe; (tinha commungado o

quelle génio piedofo , e pare- dia de antes) refpondeo
, que

ce que lho deu a entender; pela mifericordia de Deos nao

aííím chegarão quatro donzellas tinha de que , e fó efperava a

de Irlanda , com Patentes do ultima hora ,
que era toda a fua

Provincial daquella Província

,

importância. Moftrava-o aflim o
para tomarem o habito nefta alvoroço

,
que fe lhe percebia

Cala. A ordem naó tinha vigor, nas palavras , e no femblante,

por fer elb immediata ao Ge- lem que o mal , que eftava pa-

rai. Para o mefmo havia neJfte decendo , lho diminuiíFe. Com
Revno muitas pertendentes

;
efte focego a alcançou a morte

r.o Mofteiro poucas pofles ; re- em 13 de Outubro de iÓ4p. De-

tardavaó-lhe as Religiofas a en- raó-lhe entaó fepultura no Co-
trada

, ( que fe lhe hia pondo ro, depois no Capitulo, com a

duvidofa ) quando hum dia ef- confolaçaõ de fe entender e por

huma
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hnmi peíToa de virtude) que já toda a família , como a mais in-

Sor Antónia lograva o premio fima efcrava delia
; golpes, que

da fiia. rebatia com grande paciência
,

Nao foube merecello menos recorrendo á oração , e ás lagri-

A yiaârs a Madre Sor Catharina do Ro- maSj em que gaftava a noite in-

tharimt ^^^^^J Irlandeza , em que avir- teira , retirada em hiima cafa

,

di) Ro/w tude pareceo herança, como íi- em que a deixavaõ fem luz,
rio. Ifia de D. João de Burgo , Se- nem cama. Por efte tempo fe

nhor doCaftello, eCafadeBri- achava o Meftre Fr. Domingos
tos , e de Dona Gracia Torron- do Rofario na mefma Cidade
ton , filha de D. Jorze Torron- de Lcmerique , com importan-

ton , Marichal de Momonia
,

cias de Caftella. Praticou ( foy

Gafas huma, e outra illuftriíJí- induftria do Geo ) com Sor Ga-
mas em Irlanda. Ficara Dona tharina , approvou feu fanto

Gracia pejada
, quando tirarão propoíito, como outro femelhan-

a vida a íeu marido D. Joaô ,
te , de huma prima fua Dona

(em ódio da Fé , e por manda- Urfula de Burgo , e aíTcntou

do da Rainha Ifabela de Ingla- com ambas a entrada no Mof-
terra ) achando-fe

, que difpu- teiro
, que fundava em Portu-

zera em feu teílamento
, que ou gal. Accendeo novamente feus

filho, ou filha
, que Deos lhe efpiritos em anciãs de bufcar o

déíTe, veftiíTe ohabito de S. Do- centro delles , e fiando toda a

mingos; fahio daquelle parto á boa direcção de Fr. Diogo de
' hu Sor Gatharina , criou-fe co- Orliens , Provincial de S. Do-
mo herdeira da Gafa, (por mor- mingos da Província de Irlan-

te de hum irmaõ, que feu pay da, como parente das duas dif-

mandarn criar a Gaftella ) e che- cipulas
,
que deixava

, paíTou d

gando á idade de lhe poder dar Gaftella.

fucceíTao , entrarão a máy , e Mas as duas donzellas, que
parentes com as inftancias de aborrecendo o faufto , e pompa
que efcolheíTe efpoío da melhor do Mundo

,
queriaô induftriar-

nobreza do Reyno , de que fe fe na Regra Dominicana , dei-

via naó fó bufcada , mas perfe- xaraõ luas Gafas , e recolherao-

guida. Mas ella fem efquecer o fe em a de huma Terceira da
confelho de hum tal pay, tinha Ordem, coufa permittida a mu-
aíFentado em feu coração

,
que Iheres da primeira calidade

, que
as vodas haviao de fer com Je- querem com mais disfarce , e
fuGhrifto, e a mortalha Domi- menos teftemunhas , frequentar

nica a gala do defpoíorio. os exercícios , e occupaçoens
Efte foy o defengano

, que Gatholicas. Aqui eftiveraó dous
deu naò fó a fua máy , parentes

,

annos de vida penitente , e com
e peííoas de grande refpeito, tanto intereíTe de íuas almas,
mas ao Bifpo de Lemerique, que o inimigo delias , appare-

Gidade em que vivia, que a o- cendo hum dia impaciente a Sor
brigava com os olhos na perda, Gatharina, lhe diíTe: Qtiefetmo

e defconlolaçaó de fua Gaia. mortificajfe ,
porque lhe naõ havia

Começou logo Sor Catharina a de valer para fe falvar.

experimentar nella perfegui- Mas o Geo ,
que já fe obri-

çoens , e defprezos , tratada de gava de fua conftancia , difpoz

fe-
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felizmente a occaíiaó de paíTa- mentos com fuavidade de eTpi-

rem a efte Reyno, cila, e fiia rito ; e poucas horas antes da
prima; chegarão aelle pelos an- ultima (que foy ao terceiro dia
nos de 1640, e tomarão logo o da doença) pedio, que lhe mo-
habito nefte Mofteiro do Bom IhaíTem hum lenço emaguachei-
Succeflb , em que Sor Gathari- rofa. Lavou as máos , e o rofto

;

na começou a refpirar , como em e dizendo lhe a Prelada por ga-
centro de feu efpirito. Sempre lantaria : Boa Religiofa do Bom
parece

,
que o trazia na prefen- Succejfo ! Com hum lenço de agua

ça de Deos
,
porque continua- de cheiro ? relpondeo com a

mente a viaó de joelhos , ainda mefma graça : Bois , Madre , Je
nas officinas, eno emprego dos as do Mundo vfaÕ de aguas dechei-

feus officios. Inventava rigoro- rapara o Mundo
^ que mal faço

fas difciplinas , com que fc fe- eu de querer ir muy cheirofa a meu
ria fem piedade. Duas taboas Efpofo \ Aílim ficou hum pouco
eraô a fua cama , tendo a de hum fuípenfa : e ouvindo em voz
enxergáõ por muito mimofa. O clara

, que de huma parte do
feu mais cuftofo trabalho era ef- leito

,
que eftava defoccupada ,

conder eftes, e femelhantes ri- fe lhe dizia : E quem te dijfe a

gores da Meílra
, que lhos naò ti

,
que havia eternidade ? Nao

permittia. cretas niffo : diíFe , voltando o
Teve dom de lagrimas

, que rofto , como quem conhecia o
na oraçaó lhe cahiaô copiofas

,

author do confelho , e deípre-
como fe fe lhe diftillara o cora- zava hum , e outro : Bem conhe-

çaó naquelle fervorofo incen- ço avocê, P^a-fe embora' que mui-
dio, que lhe arrebatava o efpi- to bem/abe^ que ha Ceo , e Inftr-

rito: movidas do que viaó nel- no. E continuando foliloquios

la, lhe perguntarão algumas com feu Eípofo Chrifto , ea Se-

Religiofas : Que eftylo era o feu nhora do Rofa rio, lhe ouvirão
na oração \ a que refpondeo : Que dizer muitas vezes , como fe reí-

àe oração naÕ entendia nada
;
que pondera : A mim ! Penhora , a mim !

o que faz:a ^ era rezar o feu Ro~ Que fou huma nCjCial

fario j e que para huma vida muy Já lhe cançava a voz ; deí-

larga , bafava hum fd myjierio. pedio-fe das Religiofas com tan-

Aífim íabia íer profunda fua ta alegria , e alvoroço , como
contemplação I Cahio enferma quem eftava de caminho para o
de mal rigorofo , e arrebatado, raraifo. Aílim paífou ( piedofa

LaftimavaÓ-fe as Religiofas , que conje£lura das aíliftentes ) ao das

lho viaõ padecer ; e dizendo-lhe eternas felicidades , em dia de
huma

, que fe encomendaíTe á noífa Senhora da Encarnação,

Senhora da Encarnação
, ( de 25: de Março de 16$ i^ como pa-

Gue era devota , e dahi a trez rece vaticinara , quando cahio

dias fe celebrava ) para que lhe enferma. Ficou com femblante

aliviaíTe a moleftia, para a fer- alegre, e corpo flexível. Derao-

virnofeu dia; reípondeo : Gran- lhe fepultura no Coro; c paífa-

de mal fera o meu ^ fe em dia da dos féis mezes , a paífaraô para

Encarnação naÕefiiver eu commcu ©Capitulo. Eftava o caixão por
Senhor \ huma parte aberto ; e teílemu-

Pedio , e recebeo os Sacra- nharaò as Religiofas
, que ex-

Part. IV. Ccccc ha-
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Iiaíav^a fras^rancia de flores. Hou- huma coufa era peccado
, pata

fe deíviar delia , como fe o co-

nhecera. Nos exercícios da vir-

tude achava já huma harmonia

,

que a arrebatava ; toda lua oc-

cupaçaõ era rezar; epara tudo,
o que naô era Deos , a Icvavaõ

com violência. VenciaÕ-na tal-

vez as irmâas
,
(para os diver-

timentos daquclles primeiros

annos) e eftando huma occaíiap

com Dona Marianna de Mello,

que era huma delias, em huma
fala , deixando-a efta fó por pou-

ve huma
,

que (
para teftemu-

nhar o que fuppunha) examinou

com as mãos a inteireza do£or-

po, eaíSm o achou taõ flexível,

como fe eftivera vivo.

CAPITULO XXII.

Das M idres Sor Ltiiza Ma^ia do

Sacramento , Sor Cecília do Ro-

farto , Sor Ifahel da Paixão,

y Enturofa alternativa , a

com que o Ceo hia eíco- co efpaço
,

quando voltou , a

Ihendo as Religiofas defta Ca- achou fufpenfa com os olhos em
fa, para os Coros da Bemaven- huma parede , e cheyos de grof-

turança ! Huma Portugueza , Ir- fas lagrimas. Perguntou lhe Do-
landeza outra, parateftemunhar na Marianna a caufa ; a que ref-

a conformidade , cora que vi- pondeo : Que áqiielle inftante fe

viaõ todas , defconhecendo a ca- lhe abrira aquella parede^ e vira

ridade a diveríldade das Pátrias , muitos Anjos , e entre elks dous

como aquella que era caminho irmãos feus , (^falecidos de tenra

para huma , aonde haviaô de ví- idade ) convidando-a parafiia com-

ver juntas. Aífim fe feguioa' Ma- panhia , e fe lhe cerrara aparede j

dre Sor Antónia Portugueza
, fem ellapoder dizer nada. Outros

cafos lhe fuccedera6 neftes an-

nos , de que naô ficou mais que
a memoria de luccedidos.

Já fera máy, e com duas ir-

, em companhia de huma
tia , no Mofteiro de Santos , yí-

via como na mais apertada re-

coleta. Continuava os exercí-

cios penitentes , e devotos , fre-

huma Irlandeza ,
que foy a Ma-

dre Sor Gatharina \ e a efta fe

fegue outra Portugueza
,

que
A Maãrf \^q a Madre Sor Luiza Maria do

^^\V^^' Sacramento. Foy efta Madre fi-

Yo Sacra- l^a de Ruy de Mello de Sara-

vimto, payo , da Cafa de Villaflor , e

mãas

de Dona Maria de Azevedo,
igual era nobreza. Foy notável

o parto , de que efta Senhora quentava os Sacramentos , mas
teve a Sor Luiza : porque pre- íufpirando fempre viver fem li-

cedendo dous de filho, e filha, herdade , fepultada era huma
( taô rigorofos , que efteve ás clauíura. Naô fe deitava em ca-

portas da morte em ambos) o ma. Muitas noites paíTava de joe-

de Sor Luiza foy taô fuave
,
que

,

lhos. Vencida do íbno , encofta-

vifitando huma amiga, ao aífen- va por poucas horas a cabeça

tar-fe em huma cadeira,, a lan- no leito. Das trez até ás féis

çou com huma dor taô leve, que da madrugada gaftava orando.

a attribuio a milagre. Trez vezes na íemana tomava

A tal nafcimento fe feguio difciplina de ferro, e por efpa-

igual vida , ainda em idade, ço de meya hora ; os mefmos
em que obra fem confelho a na- trez dias fe cingia , e apertava

turcza. Baftava dizerem-lhe , que com cilicios \ martyrio
,
que con-

ti-
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timiava toda aQuarefma. Aefte tetro, levantando os olhos á

eftylo devida ajuntou o de Re- Capelía da Senhora do Bom Suc-
ligiofa, tomando o habito neíla ceíTo , vio claramente a fanta

Cafa ; e fobrc o rigor das Conf- Prelada orando,
tituiçoeus 5 e Regra , aífim creí- De lemelhantes cafos de re-

ciaò cada dia os exercicios da preíentaçoens , com que o Ceo
penitencia , que foy neceflario premiava íua fé , fe conje£lurou
entrar o preceito do Prelado a muito , mas naó houve impor-
refgatar-lhe a vida das mãos de tunaçao

, que as podeíle defen-

fua íeveridade.- No Coro a nao terrar do feu íilencio. Em Vef-
viaó nunca fentada mais , que pêra da Encarnação , por Mar-
na ceremonia do OiKcio Divi- ço de 165-1. fahio de Matinas,
no. Em pé , ou de joelhos , re- ameaçada de huma fjbre mortal

;

conhecia a prefença do Santiíli- mas eftava a Madre Sor Catha-
mo. Taò bem occupado tinha rina do Roíario em paíTamento^
alli íeu penfamento ! nao quiz recolher- fe , foy aílif^.

Nas olficinas de mais tra- tir-lhe , deixando-fe vencer o
balho era a primeira. O feu def- mal da forçada caridade. Repa-
velo, lançar maô da occupaçao raraõ os Keligiofos

,
(que ti-

mais ínfima. No trato de lua nhaô entrado ao oíEcio da ago-
peíToa, e cella , fe via como fe nia ) que ella eftava com molcf-
defpira do Mundo , cerceando tia; e mandando-a o Prelado re-

ainda muito da pobreza grande colher, acodio a moribunda, co-

do Mofteiro. No Refeitório def- mo fe defpertara de hum lethar-

temperava com agua o prato , go, dizendo: De}xãy Padre, dei-

em que achava goílo , e comia xay ejlar a Santa
; que ella nas

coufas amargofas , com a def- Vefperas da Senhora nao fe deita,

culpa de lhe chamar meíinha. Já vimos no Capitulo paíTado

Chorava amargamente , dizen- quem era a Madre Sor Catha-
do : Otie envejava ás mais ojabe- rina ; e agora a hora , em que eG-

rem ouvir a voz de Chri/io
,
para rava , e as circumftancias com

fe conformarem nos trabalhos : e que o diíTera. Grande teílemu-

que fó ella como mayor peccadora nho para a Madre Sor Luiza !

Je via rebelde em todos
',
fendo tal No dia da Encarnação com-

feuíòfri mento , conftancia , e mungou
,
gaftando ( como fem-^^

inteireza, que naô houve adver- pre fazia) todo o dia no Coro,
íidade

,
que a achalfc afluítada , donde a recolherão defacor-

menos affliçaó
,
que a deixaífe dada. Tinha entrado no Moftei-

queixoía. O qne a defvelava, ro, aíIiíHndo á morte da Madre
era o augmento da Cafa na ob- SorCatharina,oMeftre Fr. Dio-

fervancia. Entendia da fua fan- goArturo, que entaõ era Viga-

ta, e primeira Prelada, a Ma- rio; e vendo a Madre Sor Lui-

dre Sor Antónia Therela
,
que za veftida no feu burel , fobre

gozava a vifta de Dcos ; e ef- duas taboas
,
que erao a fua ca-

tando huma noite no Coro de ma , cuberta com huma manta

joelhos ao pé da fua fepnltura

,

groíTeira, voltando para fua ii-

acabada fua oraçaô , c dizendo- maa a Madre Sor Marianna , dif-

Ihe : Madre
,
pois ejiais diante de fe com os olhos cheyos de lagri-

Deos
, pedi-lhe por ejle vojfo Mof mas : E que conta darey eu a Deos

^

Part. IV. Ccccc ii que
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que me corre a mefma obrigaçaÕ ^ Claufiira, porque o Coro anti-

que a ejia fua ferva ! E fahindo go paíTava a fer Gafa da Porta-

da cella com a Prioreza , rom- ria , e as ultimas Religiofas,

peo neílas palavras , filhas de feu (como fepultadas defrefco) ti-

efpirito : Ah Madres ! E quanto nhaò fua diiEculdade, para ferem

temo
j
que no dia do Jitizo fejais paíTadaspara o commum jazigo.

vds outras nojfos verdugos \ Co- Efcreveo fobre eíle ponto

Grcg. mo íe diíTera com S. Gregório ao Prelado ; e antes de ter a re-

Pap Ho. Magno : Que he g que podemos foluçaô delle , fonhou a Madre
Pg*'^* dizer nós os homens rohujios por Sor Marianna dejefus, que fua

gclia. natureza , vendo o débil ^ e fract) irmãa Sor Luiza fe lhe moftra-

dis donzellas
^
pondo na conquijla va veftida em huma roupa muy

do Ceo o peito às lanças ! Grande alva , e com femblante alegre

confiifao para nós ! EJias hatalhan-^ lhe dizia : Dizey dPrioreza
,
qxe

do com os martyrios , e nós fem mude os nojfos corpos na forma ,

hufcar a Deos
, fe quer entre fo- que diz o nojfo Padre Vigário. Pe-

èegos ! Qjiiã inter h£c , nos barba- la manhãa ao abrir da Roda , fe

//, ^ dehiles dictmus ^ qui ire ad achou a repofta do Prelado
,
que

regna Calejiia
,
puellasperferrum mandava

,
que fe fizeíTc a mu-

Videmus ... Hoc ipfum nobis tttrpe dança, e Religioíos para aíliftir

Jií y -quod Deam nolumus faltem a ella. Teftemunharaó os que af-

per pacem fequi. liftiraõ mais viíinhos ao caixaó

Durou o mal trez dias , e no da Madre Sor Luiza
, qpe per-

fim delles
, já defamparando-a o ccberaó hum fuave cheiro era

alento , recebeo Sor Luiza os o abalando. Outra circuniftan-

Sacramentos com grande efpiri- cia fe feguio á morte defta Ma-
to; e voltando-fe á Prioreza, c dre , digna do noíTo reparo, c

mais Religiofas , lhes pedio per- foy
,
que huma Freira das Cora-

daõ , e fe defpedio delias , ref- mendadeiras de Santos , pcíFoa

pondendo a huma (que lhe fa- de vida reformada, e que tive-

zia eíTa pergunta) Qite jd de na- ra grande familiaridade com a
da tinha efcrupulo

-,
perfeguinda-a Madre Sor Luiza (eftando na-

erHtoda fua vida effe martyriú. quellaCafa) poucos dias depois

Pedio logo
,
que lhe diíTeífem de fua morte íònhou que a via

algumas oraçoens devotas , e cercada de huma grande iuz

,

daquella hora
,
que repetia com com preciofa gala , e roíto ba-

grande devoção , e advertência ; nhado era alegria, e que a cha-

c já ícm alento , abraçando Ic mava
,
para que aacompanhaíTe

com hum Chrifto crucificado , nella. Acordou entre goíloía , e

lhe entregou o efpirito , cerran- aíTuftada , contando a todas o

do os olhos como em fuave ío- fonho ; e dahi a -dous dias lhe

no. Chegado Setembro defte deu mais credito, (com gran-

mefmo anno , e havendo-fe de de goílo de feu efpirito e por-

mudar o Coro , lentia a Prio- que adoecendo, e recebidos os

reza
,
que as Religiofas faleci- Sacramentos, fai eceo logo. Cha-

das , e efpecialmcnte a Madre mavafc D. Brites Soares , filha de
Sor Luiza, (que tao magoada. Amador Gomes Ra j3ofo , Chan-
e faudoía deixara toda aquella celler mor da índia , e eftava

Cafa ) houveíTem de ficar fora da cora outras irm*as ncíla Caia.

Mas
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Mas figa^-fe nefta do Bom tando ao reformado de íua vi-

SucceíTo 4 Madre Sor Luiza
,

da mais
,
que j^ plaç^i-r^ â *"^s

duag ReUgiofas Irlandesas., ç<on- o que iieila avultava mais , era

tinuando a voncuroía alteraati- o jselo da Religião , e caridadç

va das primicias
.,
qiie a fua Clau- com as Religioíaa. Eftando mo-

fura deu ao Ceo. Fpraõ elias a ribunda , pedio que lhe lançaf-

A Madre Madre Sor Cecilia do Rofario
, íem agua benta , dizendo á Prio-

?^/r^' ^ ^^^ ífabel da Paixaá , Reli- reza
,

que a-o ouvido lhe .eíla-

fario.
giofas de eilrcica obfervancia, vaò perguntando onde ina ? e

muita penitencia, trabalho .çqn- aílim queria, que lhe ieíTem Jc-

tinuo^ evida inculpável;, como go a proteftaçaó da Fé, que a-

teftemunhou o Meítre Fr, Do- coiTipanhou, e r.ep.etio em juizQ

mingos do Rofario
, que confcf- p^eríeito , efpirando logo.com

iando a Madre Sor Cecília gra- grande foce;go de efpirito. Foy
vemente enferma , íe admirava íua morte .çm dia dos Innocen-

nao fó da pureza de íua alma^ tes de 1659.

mas do acerto com que difpu- Mas riaó efqueçamo8 ,huma

zera fufl confciencia
,

pratican- reflexão
,
que agora nos adver-

bio no que tocava a ella, como tio a morte da Madre Sor Ifa-

íe fora illuftrada, e como x) ma- hei
,
(ca podiamos fazex em

yor Theologo o fizera. E accref- as das mais Religioías Irlande-

centava o Padre : Qu£ .ella infal- 7.as ) por fer matéria de que ha
Uvelmente falecia

y
porque ^aquillg epcperiencia ; e vem a fer que,

naJo podia fer menos
.,
que reflexos moftrando o Ceo a virtude, era

do lume ãa gloria. Favoreceo mais que mais fe eXmeraó
, que he a

efte penfaménto o fer Sor Ce- conítancia da Fé , e íuítentada

cilia em fuás praticas muy .^aca- defde o 'berço, .de que começaô
nhada , .e fingela ; c finalmente a defpedaçar as ferpentes das

confirmarão no algumas circumf- astúcias , e cavillaçoens dos he-

tancias
.,

que fe virão em fua reges , a vencer os trabalhos «Ja

morte ,( dignas de advertência
,

perfeguiçaô de fuás impieda»-

como de fanta enveja). Foy ella des e fempre no ultimo alento

em Julho de ló^i. da vida as combate .0 inimigo

Seguio os mefmos paflbs a commum , como Capitão dos

A Madre Madre Sor ífabel da Paixão , oom rebeldes , e deftro em femelhan-

Sorlfabd o exceífo de íua grande conítan- tes rebates. Mas fempre c par*
da Pai-

^j^ embufcar a prizaô da Clau- confufaõ fuae .fahe a fraqueza,

fura, eo martyrio da obfervan- e debilidade feminina com a vií-

cia; porque efta Madre foy hu- toria, quebrando-lhe a cabeça,

ma das quatro irmáas Irlande-

zas ( de que já demos noticia)

a que fe diíficultou a entrada
,

tomando ella ^ e mais duas o
habito de Terceiras^ e vivendo

eom hum taõ fingular exemplo

oa viíinhança do Moileiro
, que

foy o que lhe franqueou a to-

das .as portas delle. Entrou por

elks Sor ífabel, naó acçrefccn-

CA-
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para lhe armarem o Altar, oJÍe-

CAPITULO XXIII. recendo
, para mayor decência

íua , o mais preciofo
, que trou-

Das Madres Sor Marianna de Je- xera de fiia Cafa , parecendo-

fus , Sor Leonor de Santa Mar- lhe fempre dote efcaço , como
garida. Sor Maria Magdalena quem entendia o que grangea-

de Chrijlo , Sor Leonor do Cal- ra na maó de feu Eípoío. Cref-

vario , Sor Jacintha de Jefus ciaõ os achaques ( e já em an-

Marta , da mefma Cafa do Bom nos muy erefcidos) aílim traziaó

Succejfo. a Sor Marianna muito acautela-

da. Sahindo do Confeflionario

Ontinuamos ainda com a hum dia , lhe deu hum acciden-

mefma alternativa de Por- te , e entrando a vêlla a Prela-

tuguezas , e Irlandez^as , cha- da, e dizendo-lhe, que o Me-
mando o Ceo ora humas , ora dico lhe mandava dar o Yiati-

outras ao thalamo das felicida- co , levantando os olhos , e as

des eternas : aílim fe fegue ago- mãos ao Ceo , diíTe com fem-

ra a eftas duas Irlandezas do blante alegre: Muitas graçasfe-
Capitulo paílado, huma Portu- jaÕ dadas aDeos\ e recebendo-o

A Madre gueza. Foy ella a Madre Sor com fuavidade de efpirito, paf-

5"^^ Ma. Marianna de Jefus , filha mais fou deftavida, e feria arepetir-
riama de yçjha deRuy de Mello de Sam- lhas na eterna, em 4 de Mayo
J^J^

' payo , e das primeiras povoa- de 166S,

. doras delia Caía do Bom Sue- Siga-fe a efta Portugueza,

ceifo, para onde veyo triunfan- huma Religiofa I.rlandeza, que

do de muitos embaraços, ( lilon- foy a Madre Sor Leonor deSan- A Madre

jas aos olhos do Mundo , nos ta Margarida. Tomou o habito ^^^
Y^'

laços do matrimonio) em que no dia da primeira entrada
, que

J^^^^*^
feu pay lhe queria roubar a li- fe fez nefta Cafa , e o fóbreno- Margari-
herdade , oíFerecida já a melhor me ,

por vontade da Duqueza da.

Eípofo, que a tinha efcolhido.
. de Mantua Margarida

,
que en-

Criara-fe efta Madre em hum taÕ governava eíla Coroa por
Mofteiro deReligíofas Francif- Caftella, e aíliftio aeítafunçaô,
canas, com huma tia, a que de- pedindo ao MeRre Fr. Joaõ de
fejava acompanhar no habito, Vaíconcelios, que lançava o ha-

por fcr já nefte tempo fua vi- bito ás Noviças , os cabellos def-

da de huma reformada Religio- ta, naõ por ferem (como eraõ)

fa. largos , e formofos , mas pela

Aílim adiantada nos exerci- grande opinião
, que tinha de

cios da mais perfeita , entrou Sor Leonor"; aílim levou a pren-

neíla Cafa,- abraçando todas as da com eftimaçoens de reliquia.

afperezas da obfervancia , mas Foy efta Madre do principal

logo os achaques lhe foraô á fangue de Irlanda , donde fo-

maõ nos feus rigores. Entre- gindo aos ameaços da herefia

,

goufe á oração , e era fua vida, fe retirou a Caííella depois de

paíTando-a inculpável , e empre- viuva; e achando-a o Meftre

gando-a no culto do Santiífimo, Fr. Domingos do Rofario em
a que deu huma fermofa Cufto- hum Recolhimento naquella

dia , e algumas peíTas de valor Corte , a trouxe para a nova

fun-
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fundação , como o que tinha da já dQfdç. os primeiros annos
tanto conhecimento de fua qua- das importâncias de íua alma,
lidade , como experiências de que nada lhe levava os olhos

,

íua virtude. como ávida de huma Claufura,
Deíempenhou Sor Leonor e mais

,
quando mais eftreita.

o conceito , que fe tinha delia

,

Teve conhecimento do Meftre
na nova reforma de íua vida, Fr. Domingos do Rofario , Fun-
dando-lhe o Ceo forças ( porque dador deite Mofteiro , e difci-

ja a perfeguiao doenças) para pula de feu efpirito: foy huma
continualla , e com tanta edifi- das que acompanharão as Fun-
caçaõ das Religiofas

,
que oc- dadoras da Caía , e hum dos

cupou os lugares de Meíbra de primeiros alentos com que co-

Noviças , e de Prioreza
, pelo meçou a refpirar aquella obfer-

voto de todas. Apanhou-a a mor- vancia. Foy íua primeira voca-

te em fanta velhice , e parecco çao oinílituto de Santa There-
premio no que teve de fuave, fa das Carmelitas Defcalças

;

cm 21 de Março de i66ç^. mas ouvindo praticar o Mcí^? -

Grande Portugueza conti- Fr. Domingos na Recoleta , ^^

nuou a alternativa
,
pois foy a inílituia para as Irlandeza:' ,

A Madre que fe feguio a Madre Sor Ma- vacilando no primeiro propoíi-
^^^

ívf
^'- ria Magdalena de Chriílo , a to, entrou em penfamentos de

latenaií ^^^"* ^^"^^ deve eíla Cafa , itn- acompanhallas ; aííím pedia a

ChriJtQ, ^o eíla Madre a que com va- Deos
,

que a illuítraíTe para a
ronil conftancia venceo embara- acerto com fupplicas , com inf-

ços , e pizou defenganos , ap- tancias , com lagrimas, quando
plicando todas fuás forças pa- detendo-íe huma noite nellas,

ra fe confeguir a fundação dei- fe lhe reprefentou a Senhora do
Ia, como a que lhe deu entaõ o Rofario , aíHftida , e venerada
principio , depois a perfeição

;
do Mellre Fr. Domingos , e mui-

pois como já vimos , foy a Ma- tas Religiofas Dominicas
, que

dre Sor Maria a que alcançou diante tinhaó dous açafates de

a refoluçaó daCondeíTa, para a frefcas, e íingulares capelias de

fundação do Moíleiro ; e depois flores. Entendeo logo
, que a

da morte delia , a que , como Senhora a convidava para o nu-

veremos , o melhorou de ediíi- mero daquella ditofa familia: e

cio. Baftava efta noticia para en- vencidas as diiEcuIdades , que

nobrecer fua memoria; mas va- houve para a fundação nova,

mos ás que ainda colhemos de entrou nella, abraçando a mor-

fua vida , ou ás que puderaó talha Dominicana,

efcapar á vigilância de fua mo- Acabou o Noviciado , como
deília. fé entrara em outro novo ; tal

Foy a Madre Sor Maria fua fogeiçaõ, e tal feu recolhi-

Magdalena filha de D.Manoel mento! Afpera nas penitencias,

de Menezes , da Cafa dos Mar- fe cingia de cilícios , e inven-

quezes de Marialva , c de Do- tando novas mortifícaçoens , ce-

na Luiza de Moura
,
por mor- meçou a abrir a porta aos acha-

te da qual fe criou com huma quês
,

que foraó íua continua

tia no Mofteiro das Commcnda- penitencia. O zelo , e amor da

deiras de Santos , e taõ lembra- obfervancia , a puzeraò no lu-
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,

gar de Prelada
,
que occupou feitos, que fe achaó na Corte,

vinte annos , avaliados por pou- e viíinhanças delia. Daremos de-

cos das íubditas
,
que arrahía pois neíle particular mais larga

cora fua brandura , e emenda- noticia. Foy rara fua humilda-

va com fua vida. Era zelofa

,

de : nem os privilégios de Pre-

fem paíTar ao extremo de feve- lada a ifentaraô das occupa-

ra , affavel fem efquecer a in- çoens de abatimento, lançando

teireza de Prelada ; e coftiima- maó delias , com a defculpa de
va dizer com hum claro enten- que as exercitava para enfino.

dimento ( de que a dotou o AíHm era fua vida huma regra

Ceo ) Que nos que governavaõ muda , mas tao grande brado
Familías Sagradas , o mais fegu- para a fua reputação

, que na6
ro emprego era a caridade

,
por- cabendo na Clauíura , fe eften-

que o zelo fempre era necej/ario dia aos ouvidos da Corte , oc-

muy joeirado. Grande documen- cupando as attençocns da Rai-

to para os que coftumaô lan- nha Dona Luiza , que com fin-

car a capa do zelo fobre os guiar agrado a communicava.
hombros dos rcfpeitos particu- ApreíTaraõ-ihe os achaques a
lares ! morte a huma vida

, que fem-

Por morte de feu irmaõ D. pre parecia breve de bem em-

Joaõ de Menezes , ficou herdei- pregada , tendo de idade fcten-

ra de hurn bom morgado, com ta annos ,
que fouberaò mere-

que fe animou a emprender a cer hum fim focegado , e indi-

obra grande da Igreja
,
que ho- cio de confeguir fem fim o me-

jefevê, e a de reedificar oMof- ihor premio. Tem fepultura no

teiro em mayor fabrica , c me- Coro debaixo j lem-fe eftas le-

Ihor forma , com que he hoje trás na pedra
, que a cobre,

hum dos mais regulares , e pcr-

Sepultura da Madre Sor Maria Magdalena
de Chrijlo , que foy huma das primeiras , que

tomarão o habito nejle Convento , e nelle viveo

trinta edous annos ^ e foj Prelada vinte '^ deu

a traça da Igreja j e a edificou toda do rendi-

mento de hum morgado ^ que herdou ; epara el-

la fe trasladou com folemnifflma pompa o San-

tijjimo Sacramento em 20 de Julho de 1670.

Já diíTe a vida o mais que calou o epitáfio.

Siga á Madre Sor Maria outra dadora com grande eílimaçao,

Religiofa da meíma antiguida- que foy crefçendo com as expe-

de, que tomou o habito comei- riencias da virtude ,
que nella

yf Madre la. Foy efta a Madre Sor Leo- fe augmentava com a idade. Era
Sorhso' nor do Calvário , nobre pornaf- já muy entrada nella, quando

Cl^ 'o
c^^^^^f^- Crioií-íe (ficando or- veyo para a Claufura deAa Ca-

fãa ) em Cafa da Condclfa Fun- fa , mas nada a deíperluadiQ de
abra-
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abraçar os rigores da obfcrvan- alli a trouxera ) lhe diíTe : Que
cia, querendo íeguilla comas efta^idooccupaãa emfervicoda Com-
obrigaçoens de Freira Conver- muniãddc , lhe advertira o cora-

faS'' aonde a convidava o inte- çaÕ ^ que a Fretada ejiava naCer-

reííe de mais abatida ; moftrou ca^ e qtie para fe recolher efpera-

bem , que ló eíTe a defvelava
, va companhia. E que logo viera.

quando, querendo-a eleger Pre- Carregada de annos, cahio en-

lada, (profeíTara com empenho trevada
;
que Jhe quiz o Ceó

de todo o Morteiro, por Freira dar mais a coroa da tolerância,

do Coro) foy pelas cellas das PaíTou a recebella em diade San-
Religiofas, lançando-fe-lhes aos ta Barbara (de que era devota)

pés , e pedindo
,
que a naô mor- favor

,
que pedio a Deos toda

tificaíTem em hum lugar
,
que fua vida.

nem poderia deíempenhar, nem Tem aqui feu lugar a da
podia merecer; e foy tal fua ef- Madre Sor Jacintha de Jefus A Maãa
ficacia

,
que as Religiofas mu- Maria, por fera ultima das cin- ^^'^^f^l^'

darão de parecer, e votarão em co, que tomarão o habito no dia Í^
^^^'

outra. em que fe fez a entrada no Moí-
Por mais que era vigilante teiro. Veyo efta Madre para el-

fua cautela, fe alcançava muito le já muy crefcida , prendendo-
de fua penitencia : mas a obedí- lhe a aífiftencia de fua may j fo

,

encia foy a que mais luzio nel- e viuva , os paflTos com que def-

la, equizmoftrar oCeo, como de o ufo de razão quizera ca-

lhe agradava com efta virtude , minhar a bufcar a Glaufura ; ago-
dando a conhecer

,
que a exer- ra vingava os vagares com que

citava com lingularidade. Teve viera , adiantando-fe em huma
muitaocafo, que íervio de tef- vida, que fervia de edificação á

temunho , e foy o íeguinte. Cof- toda a Cafa. Avultava mais nel+

tumava a Madre Sor Antónia de la a caridade
, que lhe poz nas

Santa Thereía Fundadora, (de mãos' o officio de Enfermeira,

que já deixamos noticia) retirar- que ainda fem obrigação exerci^

fe algumas tardes ao cabo da tara com defvelo , como fe naõ

Cerca, para mais focegad ) ex- viera a bufcar aquclla vida para

ercicio de meditação, ou de re- outro , fendo taõ prompta em
za; fello hum dia com tanta do- todos os da obfervancia

, que

cura de efpirito , que entrou a em cada hum fe achava toda.

noite fem que ella o advertiíFe: Teve a mefma repugnância,

tornando em fi , teve pavor de que a Madre Sor Leonor, para

fe ver fó naquelle lugar , e pre- o lugar de Prelada , de que aef-

za para a reloluçaó defahirdel- cufarao as Religioías , porque a

le , diífe em feu coração: Quem todas affirmava
,
que eíFc pezar

me ha de acompanhar } Eu mando lhe tiraria a vida. Qiie ria tella

vir aqui a Relígiofa mais abedien- mais retirada, para os peniten-

te^ cfne ha nas fubditas de/la Ca- tes exercícios de rigor ofas dif-

fii\ Sufpendeo-fe hum pouco', e ciplinas, e cilícios continuados,

levantando os olhos , achou jun- Já muy entrada cm annos
,

pe-

to a íi a Madre Sor Leonor, que dia a Deos, quelbe naó déífc

( refpondendo-lhe á admiração morte, que ferviífe ao Mofteiro

com que lhe perguntava , quem de trabalho. Confeguio- o aíHmj

Part. IV. Ddddd por-
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porque, dando-lhe hum acciden- JáReligiofa, foy inculpável fua

te , eftaado ouvindo MiíTa , a vida. Venerava , e chamava com
trouxeraó para a Enfermaria , e cordeal aíFedlo a Maria Senhora
no meyo da GonfifTaõ fe lhe ti- noíTa , fua May ; e Pay ao San-
rou a falia. Havia pouco

,
que to Patriarca Jozé. Toda fua an-

tinha commungado : aíTim paf- cia era merecer-lhe o nome de
fou deita vida (como pedira ao filha. Conje£l:urou-fe

, que de al-

Ceo) fem dar detrimento. De- gum modo o merecera ; porque
pois de falecida , fe dcfcobriraõ abrindo fe fua fepultura

, qua-
mayores indícios da pureza de renta annos depois de fua mor-
fua alma. te , íentirao as Religiofas hum

cheiro fuaviífimo, de que derao

CAPITULO XXIV. todas teftemunho , e o de fua

vida o deixou juftificado.

Das Madres Sor Maria da Encar- Seguio os mefmos pafíbs a

nação ^ Sor JJrfula Bautifta ,
Madre Sor UrfulaBautifta , dan- A Madre

Sor Joanna da Trindade , Sor do também os primeiros de fua f^n^^/^
Angélica Maria das Chagas

,
vida

,
para bufcar feu Efpofo , ^^,

Sor Iria de Santo António ^ Sor como encaminhada da foberana

Marianna da Trindade ; e das Eftrella , a Virgem Maria : por-

Religiofas Converfas , Sor Bri- que orando diante de huma Ima-

zida de S. Patricio j e Sor Fe- gem fua, ouvio, que a aconfe-

lícia da Madre de Deos , do Ihava : Qtie abraçajfe o Injlituto

mefmo Mofteiro do Bom Sue- de S. Domingos , Pregador do feu

cejfo, Rofario. Mereceo SorUrfuIa ef-

te favor, vivendo ainda em Ir-

SE houvéramos de alargar a landa , ( fua Pátria ) e foube

penna em vidas
,
quanto ao agradecello com hum taò refor-

voto humano juftificadas , qual mado eílylo devida, como fejá

feria afilha deftaCafa, que nos fe vira na mais eftreita obfer-

naó ferviíTe de matéria .^ Masco- vancia. Continuou-a com tanto

mo a fazemos do mais notável, rigor nefta Gafa
,
que foy necef-

fó apontamos algumas
,
que fe fario mediar a obediência a

finalaraó mais entre as outras, fufpender os exceíTos delia. Ser-

A Madre Foy huma delias a Madre Sor viaó-lhe de cama duas taboas
Sor Ma- Maria da Encarnação, que en- em cruz , em que acommodava

^carnafaõ
arando Pupila nefta Gafa, (em o corpo de forre

,
que lhe fica-

que tinha fua tia a Madre Sor va crucificado em trez cilícios

Cecilia, de que já falíamos) af- de ferro
, que pregara induftrio-

fim defconheceo a idade, que i6 fanas taboas, ediflímulava com
parece vivia para a virtude. Na huma manta, como os com que
da tolerância parecia milagre : continuamente fe cingia,

porque reprehendida muitas ve- Elegeraô-na Prioreza : e co-

zes das Preladas , ou das mais mo tirada do centro do feu re-

Religiofas
, ( e fabendo-fe tal- tiro , e continua contemplação

,

^ vez que eftava fem culpa ) ao cahio aos nove roezes de huma
aconfelharem-lhe

,
que fe defen- doença mortal. Aílíftiaõ-lhe , e

dcíTe , refpondia : Porque} Nao rodeavaõ-na as Religiofas
,
que

he melhorfofrer pelo amor de Deos} lhe defejavaó a vida j e lhe fal-

ia-
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lavaõ na efperança delia ; a que e a poucos dias de doença , dií-

refpondia: Qiie ?iao gajiajfem com fe com muita fegurança : Oiie

ella cuidado , e fjjlfiencia : que a era chegada fita morte
,
porque el-

deixrjfem como humapouca deter- la vira (iquella noite pajfar por
ra\ e que foffem para o Coro dar junto àfua cama a Madre Sor An--

louvores a Dcos
, que Jd era o que gelica ; e que voltando-fe para el-

nunca acabava. Recebeo os Sa- la^ lhe dizia: Venha Sorjoanna,
cramentos com grande alvoro- qi^e jd he íf»í/)(?. E accrefcenta-

ço ; e pedindo a todas
, que por va : Qíie ainda que Sor Angélica

feu refpeito naò faltaíTem a a£lo ejiava com ella enferma , e mais

algum de Communidade , ficou perigofa , naõ iria primeiro. E fuc-

com cila huma única Religiofa

,

cedeo affim
,
porque em brevCvS

que vendo-a próxima ao ultimo dias acabou a vida com admira-

parocifmo , levantou a voz para veis moPcras de alegria , e dahi

chamar as Religiofas
,
(eftavaô a dous mezes falcceo a Madre

no Refeitório áquella hora ) mas Sor Angélica. Era a Madre Sor

naô o confentio a moribunda, e Joanna muy recatada; aílim fe-

diíTe com focego , c adverten- pultou comfigo mayores empre-

cia: Para que} Nao chameis nin- gos de fua vida. Só dizia, que
guem. Dai-me aquella vela

,
que recebera nella íingulares mercês

he final de Chrifiaa , e dizei-me o da Senhora do Prelepio, de que
Lredo. E repetindo-o com a Re- era devota. Eílá «fta Imagem na
ligiofa , paílbu deita vida, fican- Capella das Horas : he de gran-

do com hum femblante tao fo- de veneração na Gafa.

cegado , como fe ainda vivera Seguio á Madre Sor Joanna A Madre
nella , e taó bem aíTombrado , co- a Madre Sor Angélica Maria das SorAnge.

mo íe fegurara a melhor em que Chagas , meya irmãa das Madres ^^f^^^~

já vivia. Sor Maria de Jeíus, e SorLui- Chagas,

A Madre Soube-a buícar a Madre Sor za Mana , de que já fica noti-
^^^./^'^^" Joanna da Trindade, pizando

o

cia nas primeiras defta Cafa\

Trinda-
^^^^^^ caminho das mortifica- Caliio-lhe a eíla Madre o nome

dg. çoens , cobrmdo fe de cilicios, de Angélica por forte
,
porque

e ferindolè com rigorofas dif- tirando-as fuás irmáas , quando

ciplinas. Foy efta Madre Irlan- houve de bautizar-fe, lhe fahio

deza, e de gentil parecer; mas eíle. Defempenhou-o ella na

fem attender mais que ás per- candidez de fua alma, teftemu-

feiçoens da alma, caftigava em nhando feu Confeífor, que nem
fi as prendas da natureza. Re- hum leve penfamento lhe maci^-

paravaõ lhe nas mãos, por bem Iara a pureza , .naõ porquç.o

feitas, claras, e mi moías , e el- fugira, mas porque totalmente

la metia-as em cal viva
,
para des- o ignorara. Trez vezes a poz no

figurallas, por lhe naõ fer fem- lugar de Prelada o zelo, o defr

pre poífivel efcondeilas. Depois velo, o amor da obfervanci^,

de morta , fe lhe admirarão taõ Foy plácida fua morte , como

perfeitas , como fe em toda a fora pura fua vida. Deita Ma-
vida antes as pullira

,
que as dre , e de fuás duas irinaas tcf-

marryrizara. Enfermou, e junta- temunhou hum Religiolo de

mente com ella a Madre Sor An- grande opinião ,
que fabia a

gelica, (de que logo diremos) quem (eílando cm oraçaõ) íe

Part. IV. Ddddd ii re-



764 Parte TV. da Hiíloria de S. Domingos 5

reprefentaraô vivamente em as Poz eíte ao grande marty-

fórmas de trez efpiritos Ange- rio de feus achaques, a da Ma- A Madrs

]icos. Aílim paíTariaõ defta vi- dre Sor Marianna da Trinda-
f^^^^^^f:

da, a accrefcentailos no nume- de, de naçaó Irlandeza , compa- Trinda-
ro , e a acompanhallos no íeu nheira, e confanguinea da Ma- de,

exercício. dre Sor Ifabel da Paixão , de que
^ Continuou-o na terra a Ma- já fica memoria. Avultou mais

A Madre dre Sor Iria de Santo António, nefta Madre, entre humaeftrei-

Sor Iria Irlandeza de naçaõ , e da Cafa ta obfervancia , huma invencivcl
de Santo

^jQg Condes de Berry , e Muf- paciência, com que defafiava os

cry
,
porque defde menina fe lhe defcommodos da vida , para a

nao ouvio na boca mais que trazer fempre exercitada. Sobre-

Deos. Depois de Religiofa , na- veyo-lhe o achaque de hum can-

da mais lhe levou o cuidado. In- cro, que occultou muitos annos,

ventou hum tal exercício de íem que amais leve queixa fer-

oraçaõ vocal , e mental , que viíTe de indicio , recatando to-

podeíTe continuallos a todo o dos como receyodeqwe apri-

tempo , ainda quando o tiveíTe varia a obediência da continua-

mais occupado. Trabalhavaõ as çaó das Gommunidadcs , e Ma-
mãos, em quanto fobíaóaoGeo tinas á raea noite, a <]ue fe fe-

os deíeios ; e naó eraó aquellas guia x» defvelo de ficar orando

menos operofas
,
por andarem até á madrugada, e as mais ve-

eftes mais fufpendidos. Coufa
,

zes dejoelhos no retiro da cella.

que admirava a quem tinha mais Alcançou em fim a Entermei-

noticia de fua confciencia. Obe- ra o mal
, que a confumia ; lèn-

diente executava fem repugnan- tio-o ella com lagrimas, vendo-

cia o que talvez parecia fazei- fe já obrigada a afrouxar nos

la a razão, fem olhar mais, que rigores da obfervancia. Cooti-

para a única de fer mandada, nuava os que fe lhe permittiao

,

Caritativa, efpecialmente com quando a impedio de todo hu-

as enfermas , lentia nao achar ma doença, em que, lev^ndo-a

íempre em que fervillas. Ten- da cella para a Enfermaria , diP
do noticia de que falecera pef- fe com admirável fegurança:

foa, a que a fua pobreza deixa- Que jd nai) tornaria a ella. Foy
ria fem fuíFragios , os tomava alfim; porque fe lhe apreífou a

por fua conta , rezando-Ihe o morte, etaò plácida, que pare-

Plalterio, e outras devoçoens, eco premio de fua paciência.

que lhe aconíelhava a commife- Era cila Religiofa muy devota
façao de feu efpirito. do Santo Bautifta. Guardava a

Eftes , e femelhantes exer- agua, que fcrenava na iua noi-

cicios, e a eftreita obfervancia, te, para todo oanno; e affirmn-

que profeíTara , e em que naô raó as Religiofas
, que a appli-

afrouxara nunca , lhe continua- cava , e fervia de remédio a mui-

raó huma vida fem culpa mortal, tas queixas.

Tcíl:emunharaó-no aflim feus Fechemos eftc Capítulo com

SorBrt-

ConfeíFores. Faleceo com eípiri- a noticia de duas Religiofas

to inteiro , e íocegado , como Converfas, Portugueza huma

,

quem conhecia a morte antes outra Irlandeza. Foy cila a ir- y\ifdys.
por traníito, que por termo. mãa Sor Brizida de S. Patrício, Patrício.

a quem
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a quem o Santo parece que
participou muito de feu cípiri-

to na graça de operaçoens fo-

ra da esfera humana. Efcreve-

mos o que nos teílemunliaraõ

Religiofas de grande opinião

,

que hoje vivem, e viverão com
Sor Brizida , e faUaraõ , naõ de
tradição, mas de experiência , e

pelo que ouvirão aos Confeáb-
res da Cafa. Foy Sor Brizida

dotada de huma maravilhoía íln-

ceridade , e lingeleza. Era íua

vida huma oração continuada

,

em fe defembaraçando das obri-

gaçoens a que acodia. Coíluma-
va dizer : Qíiepara aquelle exer-

cido naõ havia de haver relógio
,

fe naõ eflar fempre com Deos ; e o

precifo á vida humana
, farisfazer^

fe de prejfa. K&m o executava
no que lhe pertencia, para ficar

livre, e acompanhar as Religio-

fas nas Matinas , fendo mayor
martyrio para ella o nao lho

permittir o preceito da Prelada.

Levava-a hum íingular afe-

£í:o a abraçar as acçoens da nof-

fa Santa Rofa de Lima , efpeci-

almente da fua penitencia ; affim

cingio a cabeça com hum cili-

cio de agudos bicos de ferro,

que diílimulava com a toalha

;

outros lhe rodeavaõ o corpo,

fazendo-os mais afperos a con-

tinua applicaçaõ ao ferviço. Era

auftcro o feu jejum. Muitos de
paó , e agua. Abftinha-ie de a

beber, coníumindo-fe em rigo-

rofa. fede, mas temperava-fe ef-

ta com a inundação de favores

Celeítes. AíFiíHa na colinha : e

faltando-ihe muitas vezes o pro-

vimento ncceíTario para chegar

a toda a Communidade , lhe lan-

çava huma bençaó em nome de

S. Patricio, e Tobejava tudo. Eí-

tando, occiípada em fervir o Mof-
tciro, ou na cella , ou em par-

Cap. XXIV. j6s
te mais defviada, ouvia Miífa,
e adorava o Santiffimo, como fe

eíHvera á grade do Goro. Pal-

iava em coufas futuras
, que de-

pois fe viaó com o fucceíFo
,
que

ella apontava ; e perguntando-
Mie : Quem lhe dera a certeza , ref-

pondia íingelamenre : Oii^ fora

coufa que Jonhara.

Ateoufe por hum defcuido o
fogo no Clauftro , e ameaçava
todo o Mofteiro. Inftava Sor Bri-

zida na oração , a que recorreo

logo; quando vio que, entran-

do huma grande, e defcoahcci-

da ave branca de pennas , no
mcyo das lavarcdas batco as

azas , e apagando o incêndio,

defappareceo entre o fumo. A-
chava-fe gravemente enferma,

e era mortal o faftio. Diífe a hu-

ma companheira fua que enten-

dia que fó hum bocado de per-

diz lhe abriria a vontade. E di-

zendo-lhe a companheira: Qtie

y

fefe achajfe , logo fe compraria , o
naô confentio ella , dizendo : Que
Deos a daria

, fe qiú^effe que af-

fim melhoraffe. Coufa foy mara-

vilhofa, (e que ainda hoje o tef-

temunha a companheira a quem
fuccedeo) que fahindo logoelta

a hum quintal do Mofteiro, lhe
"

cahio aos pés huma perdiz , cou-

fa
,
que cm todo elle fe naõ acha-

va. Affim a trouxe guizada : e

contou o fucceíFo á enferma, que,

dando graças a Deos , começou
a convalecer daquella hora. Con-
tava íerenta annos de idade

,

quando chegou a ultima de fua

vida em hum accidcnte. Rece-
beo a abfolviçaõ

,
que íó a iíTo

lhe deu lugar , e paífou ( como
piamente fe conjeílurou de fua

vida) aos da felicidade eterna,

em 27 de Agofto de 1689. ^^/ P^^i-

Fov a outra irmáa Converfa , ?/ r^ .

Sor relicia da Madre de Ocos; d^qs,

e af-

)
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,

e afllm toda de Deos em fua vi-

da , que , eftando ainda no berço , CAPITULO XXV.
diíTc a feus pays hum Religio-

fo Dominico , de grande eípiri- Defcreve-fe a Igreja nova , e o aug-

to
^
que a criaíTem com cuidado

,

mento
,
^«e teve toda a Cafa.

porque feria Freira Dominica,

e grande Religiofa. Viofe huma ^'^Omo a fabrica da Igreja,

coufa , e outra, porque entran- y ^ que hoje fe vê, foyempre-
doneftaCafa, viveo com gran- za da Madre Sor Maria Magda-
de edificação de toda ella, e fa- lenadeChrifto, e primeiro, que
leceo tendo vaticinado as cir- fe aperfeiçoafle a obra, falece-

cumílancias de fua morte. Na rao muitas Religiofas na Cafa
,

hora delia fe cntendeo ,
que lhe nos foy precifo

,
por naó inter-

aíliítira Santa Maria Magdaie- romper a ferie das filhas delia,

na, ( Prote£lora da Ordem) de guardar para efte ultimo Capi-

quem era muy devota ; e aca- tuloo rafcunho dalgreja , e mais

bou como quem merecia tal vi- eíTencial de toda a Cafa. Era
ílta. Vio-fe com eiFeito o que va- grande a eftreiteza delia; aug-

ticinara. Porque lhe d^u o Via- mentavaõ-íe as Religiofas , hou-
tico o Meílre Fr. Manoel Lei- ve de tomar mais campo o inte-

taó , neíte tempo Vifitador do rior do Mofteiro; (já fica apon-

Moíteiro, com Patente do Mef- tado o litio) começarão a cref-

tre Geral, e entrarão com ella cer as paredes em quatro lanços,

a dar-ihe íepultura alguns Reli- efpaçofos Dormitórios , artificio-

giofos defta Provincia ;
que era fas , e alegres efcadas , e propor-

o que tinha dito havia muitos cionadas oflicinas. Hefingulara

tempos, que os Padres delia do Refeitório, com fetenta pal-

teriaô muito trabalho com fua mos de comprido, quarenta de

morte, efepultura. Naó poden- largo, cafa. alegre, e bem aca-

do entender-fe aílím, porque o Dada,meyas paredes de azulejo,

Mofteiro eftá ifento dajurifdic- que a deixao mais viftoía. Clauf-

ça6 da Provincia de Portugal

,

tro grande , ayrofo , e defaíTom-

e immediato ao Geral; tem Vi- brado, com hum jardim de mui-

gario Irlandcz , que he o Rey- tas flores , animadas de huma
tor do Collegio dos Hibernios , fermofa fonte , (

que no mcyo fe

eem femelhantcs funçoens fófe levanta) de lavrados, e pulidos

achavaõ os taes Religiofos. Fa- jafpes brancos
,
pretos, eencar-

leceo Sor Felicia em 15" de De- nados, difpoílos com todo o pri-

zembro de 1697. e foy das ul- mor da arte, nao fendo menos
timas Religiofas

,
que nefta Ca- o com que fe vem defatar copio-

fa deixarão íingular memoria de fas aguas por muitos, e vários

fua vida , deixando muitas
,
que efguichos. Foy tudo idéa da Ma-

paíTando-a (como he vulgar no dre Sor Maria. Aífim fica fendo

Mofteiro) em eftrcita oblervan- o interior do Mofteiro a mais

cia, nos naõ alargaõ eíta efcri- perfeita Cafa de Glaufura
,
que

tiii;a.3(. em que íó o mais raro nos hoje fabemos das muitas
,
que

tem fervido de alTumpto. ha na Corte, de que algumas a

excedem na grandeza, mas nao

na regularidade.

Mas
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Mas paíTando. á fabrica da

Igreja , a que devemos mais in-

dividual noticia , como Gafa , em
que as famílias religiofas fe ef-

meraõ mais, aflim na arquice£lu-

ra , como no ornato , e no accyo

;

tomaremos a repetir o que já

tocámos para mais clareza. Fa-

lecida aCondeíTa Fundadora, e

ficando a Gafa , nao Mofteiro,

mas hum Recolhimento acanha-

do , com huma pequena Ermida

,

antes que Igreja, fufpiravao as

Religiofas por confagraraDeos
mais grandiofa, e decente Gafa.

Difpollo o Geo: porque faíecen-

D. João de Menezes , irmaó da
Madre Sor Maria Magdalena

,

fem herdeiro, lhe veyo a ellao

morgado , com rendimento de
quatro mil cruzados. Todos ap-

plicou efpecialmente á fabrica

da Igreja , e depois ao principal

de toda a obra da Gafa , que foy

o que acabou em fua vida. Ella

deu aos officiaes a idéa da Igre-

ja, que hoje fe vê nefta forma.

Crefcem as paredes com el-

la oitavada até ofrizo, em que
defcança huma abobada conti-

nuada até fechar no centro del-

ia com humas fachas de pedra.

Defta faõ também todas as pa-

redes , repartindo-fe , e conti-

nuando- fe em bem lavrados pir •

lares
,
que acompanhaô féis ar-

cos das Gapellas ,
que em cir-

cuito formão o corpo da Igre-

ja. Fica a porta delia em o arco

do meyo da parte da Epiilola

,

e vem a íer cinco as Gapellas

,

por fe occupar efte arco com a

porta. Em os dous ,
que ficaó a

Nafcente , e Poente , fe vem a

efte a Capella mor ; naquelle

duas grades de dous Coros , que
lhe ficaó fronteiros. Gorrem por

cima das Gapellas, e arcos, féis

janellas, dando a pedraria entre

Cap. XXV. "

ellas lugar a féis quadros de San-
tos da Ordem ; afiiin fica todo o
corpo da Igreja alegre , ornado

,

e viftofó.

Abre-fe entre os outros o ar^

CO da Gapella mór mais largo,

e alterofo. He toda a Gapella
de pedraria varia; occupa o re-

tabolo todo o vaõ delia , e creí-

ce em oito columnas de jafpe

matizado , fuftentando hum arco

da mefma matéria, que com baf-

tante vao de huma abobeda de
graciofa pedraria , fica com o te-

ão fervindo de docel ao Sacrá-

rio. He efte todo de prata, de
altura de trez covados, mais de
cinco no circuito da baze. Sobe
em forma oitavada , e pyrami-

dal , com fuás quartellas da mef-

ma matéria , lavradas de relevo,

e vay-fe formando nas faces em
graciofas molduras, que acom-
panha© finas laminas , em que fe

lê a Hiftoria dos Gantares. Re-
mata em cima com huma Gruz
bem lavrada da mefma matéria ,

que deixa toda a obra ayrofa

fobre rica.

Na face do retaboío (que
crefce fobre o arco

, que cobre

o Sacrário, e remata no alto da
Gapella, íobindo deíde as oito

columnas , athlantes de toda a

obra ) fe abrem quatro nichos

dos mefmos jafpes , em que fe

vem as Imagens de noíTos glo-

riofos Patriarcas. A de S. Do-
mingos da parte da Epiftola

,

dando a do Evangelho a S. Fran-

cifco. Sobre os arcos deftes dous
primeiros defcançao outros dous

nichos , com a meíma correfpon-

dencia ; vem-fe nellês a Imagem
de S. Thomaz da parte efquer-

da , a de Santo António na di-

reita. Acompanhaô eftes dous ni-

chos o arco de huma fermofa tri-

buna , ayrofa , e defatogada , em
que



768 Parte IV. da Hiíloria de S. Domingos 5

que fe remata , e fecha todo o dos de finiíííma pedra branca^
retabolo. Occiípa o vao delia outra vermelha

,
precioía , c rcf-

hum throno mageftofo , em que plandccence como rubim Sobre
defcançi a Imagem da Senhora ella banqueta , cm Jugar mais
do Bom Succefíb 5 Orago da Ca- lobido, como fervindo de pea-

la , e de muitos milagres (co- nha ao Sacrário, fe vê outra de
mo já deixamos noticia ),Acom- talha bem lavrada, e dourada ,

panhaó o throno dous Anjos, em que le recolhem varias Reli-
que , como fe os fuílentara o voo

,

quias , a principal
,
que occupa

eílendendo as azas, recolhem as o meyo , a cabeça de S. Sotero
cortinas, com que fe cobre, ou Papa, eMarryr. Moftrao fe nas

fe manifeíla a Imagem. Ao pé paredes da mefma Capella mór,
delia íe vem as do Arcanjo S. lavradas á face delia , duas íe-

Miguel , e Anjo Cuítodio do pulturas, dehuma, e outra par-

Reyno. te, em que íe abrem dous arcos

Grefce toda eíla maquina á dejafpe preto, cobrindo amais
face da Capella lobre o Altar, obra, que he de vários, e beni

a que acompanha huma banque- lavrados jafpes ; na da parte do
ta de jaípe preto, com embuti- Euangelho fe lê efte epitáfio:

Aqui defcançao os ojfos de Dona Iria de Brl-

r to , Condejfa que foy da Feira , e viuva fegun-

da vez do primeiro Conde de Ataiaya D tran-
'- cijco Manoel'^ de cada Conde defies lhe levou

t>eos hum filho , e em feu lugar lhe deu toda a

nobrez>a do Reyno de Irlanda por filhas ; para
ellas fundou ejle Convento , e deu a fua fazen^
da com larga maõ. Nomeou nojfa Senhora do ''

Bom Succejfo por Padroeira ^ era 17, de Novem-
bro de 1639 /^ dijfe a primeira Mijfia ^ e em

_

26 de janeiro do anno de 1640 a levou Deos
com todos os Sacramentos a gozar os prémios

da fua devoção,

oCÍ .B 3L A Pater nofier.

Correfpondc da parte da Epif- melhante fepultura fe lê cfte

tòl^ outro nicho , e erti òutrá fe- epitáfio :

Aqui nefia dura. pedra defcancaÕ os oJfos ãe

D* Nuno Manoel^ de treze annus ^ unho filho
^•tb %i: Jqj primeiros Condes de Atalaya í). Francifco^

Manoel ^ e Dona Iria dê Brito ^ fua efperança

mo , da, pofieridadçy e mais amado por fuás partes
,

3Wí> que
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que pela fuccejfaô j que delle ejperavaõ -^ de que

a morte os dejenganou no anno de 1659.

Pater nojler.

Õccupao , e continuaó o circui- reza ao tempo
, que ifto efcre-

to da Igreja cinco Gapellas. Da vemos , e com grande zelo do
parte do Euangelho he a pri- culto Divino, intenta continuar

meira da Senhora do Rofario

,

as mais Gapellas na mefma fôr-

Imagem fermofa
,

que mandou ma. Seguc-íe logo o arco , em que
fazer a Madre Sor Maria Mag- fica a porta da Igreja , e a ella

dalena de Chrifto. Segue-fe a do aCapella de Santa Brigida, en-

Apoftolo de Hibèrnia S. Patri- tre a qual , e a de S. Gonçalo fí-

cio , logo a de S. Gonçalo. Da ca o arco , em que fe abrem as

parte da Epiftola he a primeira duas grades de dous Goros , ca-

QO Santo Ghrifto , he toda ao mo- pazes , e proporcionados a toda

derno de boa talha , devida ao a obra , ornados decentemente

cuidado , e difpendio da Madre com a de cadeiras j e pinturas.

Sor Maria de Jefus , que he Prio-

Fim do quarto Ihro.
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APPENDIX
A E S T A

QUARTA PARTE.
Noticia breve em commum dos EJcritores da

Ordem de S. Dominas nejia Provín-

cia de Portugal.
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lo proximè paííado , os exerci- res elogios, nas pennas dos dou

cios de leu fagrado Inftituto; e

parece razaõ
,
que a demos de

terceira ClaíTe de fogeitos reli-

gioíamente heróicos
,
que com

a laborioía applicaçaó de fuás

remontadas pentlas , fe fouberao

negocear fegundas yidag ;
por-

que nem a morte ( que fabe tri-

unfar nas de todos) deixará de

lhas reconhecer nos feus efcri-

tos

mo
aílim por fuás Profas, co-

por fuás Poefias ; compoz
hum grande volume , em que
ajuntou quatro livros de Anti-

quitatibus , e algumas traduc-

çoens do Latim, em que era pe-

ritiflimo. Efcrcveo nuns Com-
mentarios de verborum conjuncíio'

ne. Efcreveo dous livros de A-
quadiiciíbus por ordem delRey.

tos. Será a noticia genérica
,
por- Outro de Aquaduãu Eborenfi. Eí^

qtiç fiaíJpáreÇa, que queremos creveo hum/Tratado
,
que inti^

ánhèrea/ a aíbw, ou ambição tulou Cens^Iiacum frinc'tpisLi\lt-

de alargar efcritura.

r*O primeiro Rdigiofo
,
que

achamos lembrado com eíte em-
prego nefta Provincia , he Fr.

Afíbnfo Bom Homem
,
que em

letras', e virtude confirmou ò
cognome. Foy íingularmente

verfado nas linguas Latina , Gre-
ga, Hebraica, e Arábica. Ver-

t^O déíla em Latim o Tratado de

Réi,hbi Samuel. Argumento áo
verdadeiro Meflías.

Fr. Ayres Corrça efcreveo

fobre os De&afete Capitulas do

primeiro livro dos Reys, E fobre

o Profeta Egeas.

Fr. Álvaro da Torre , Meftre
em Theologia , e Pregador del-

Rey D.Joaô o IL efcreveo hum
grande Tratado da CreaçaÕ do

Mundo.

O Meftre Fr. Álvaro LeitaÒ

,

Pregador delRey D. AíFonfo VL ra urbis conditione. Compoz hu-
eD. Pedro II. efcreveo, eimprir ma Chronica delRey D. AíFonfo
xmohvimTorno à^Sermoens Òí^a- Henriques. Efcreveo o Marty-
4ragefimaes ; e mais fete avullos , rologio Português em idioma La-
tambem impreíTos , e pregados tino. Reformou o Breviário Ebo^

tantíe. Compoz em Latim com
íinguiar eftyío , e acerto as vidas

de muitos Santos, efpecialmen-

te as de S. Vicente Martyr , Pa-

droeiro de Lisboa , e de S. Fr.

Gil , da Ordem dos Piégado-

reSj S. Gonçalo de Amarante,
da mefma Ordem, e da Rainha

Santa Ifabel. Efcreveo varias car-

tas no mefmo idioma Latino a
vários homens eruditos do fcu

tempo. Hum livro de Arquite-

aura. Huma Apologia , impug-
nando certo Prelado, Hum Poe-

ma j que intitulou Adverjus Sto-

lidos
,
politioris Literatura obtre*

ãatores , com a fmgular elegan»

cia de que era dotado na Poe-

íla. Varias Oraçoens no mefmo
idioma Latino , que efcrevia

com pericia , e reprefentava com
viveza. Outro Vo^m^Á^Bracha-

em dias , e funçoens notáveis.

O Meftre Fr. André de Re-
fende ( milagre dos Efcritores

do feu tempo, e digniífimo de

fe reconhecer em todo) eftima-r

do dos Reys, ePrincipes deftes

Reynos , como de muitos dos

eftranhos; aíTumpto de lingula- tos para lhe perpetuarem os elo-

gios ,

renfe^ por ordem do Cardeal In-

fante D. Henrique. Compoz hu-

ma obra
, que intitulou De Co-

hniarum
, ^ Mancipiorum jure

eommentarium. Quaíi tudo vio

em fua vida com o premio da
eftampa , concorrendo os erudi-



Noticia breve dos Efcritores da Ordem, yy^
gios, e para lhe naó perderem dem ^ e hum tomo fobre os iVi>-

os documentos. Ditofo feculol 'viffimos do Homem.
Fr. André Dias , BiTpo de O Meftre Fr. António Cou-

Megara , efcreveo algumas obras tinho eícreveo, e imprimio va-

para o bom governo das cotií- rios Sermoens,

ciências, de que fe acha algu- O Meftre Fr. António da En-
ma nos manufcritos do V. M. Ví. carnação

(
que foy Provincial cm

Luiz de Granada. E huma CoU Arménia , e deftro naqueila lin-

lecçaõ de prodigios do Senhor gua) efcreveo vários Documen*
Jelus, que fe venera na Igreja toi paF^^íp^, governo dos fcus

de S. Domingos de Lit.boa ; e

ainda que naó achamos mais tef-

temunhos da fua penna, naó he

aqui ociofa efta memoria
,
por

íer de hum Prelado, que reco-

mendou a fua , aíErn na vida

,

como na morte , fendo ambas
teftemunhas de fua fantidade.

O Meftre Fr. André de San-

fubditos, a que purificou de al-

guns erros. Efcreveo também
varias Relaçoens das Cbrifianda-

des de Solor , em que le achou

,

e deu a noticia do que os filhos

de S. Domingos obrarão nellas.

Deu também á eftampa a ter-

ceira Parte da Hiftoria defta Pro-

víncia, efcrita pelo grande Chro-
to Thomaz , Lente de Prima da mfta Fr. Luiz de Soufa , em que
Univeríldade de Coimbra , infig- efcreveo algumas addiçoens, imi-

we Theologo, efcreveo doatiffi- tando o ieu eftylo com fmgular
mos Commetitarios fobre a Sum- elegância Hiftorica,

ma de Santo TIjomaz.
-

O Meftre Fr. António de

Affonfeca , Lente de Efcritura

na Univeríldade de Coimbra , e

Fr. António de França ef-

creveo a nda da Princeza Santa
Joantia. Hum livro da Itifiitui-

çaÕ da Cafa de Jefu de Jzeiro»
pregador delRey D.Joaõ oIIL Huns fragmentos da Hijloria de

efcreveo Commentarios fobre o Hefpanha, Huma Relação dos

Pentatheuco , expofto pelo Car- Reys fepultados em Alcobaça, ef-

deal Caetano , de que também
efcreveo a vida. Compoz tam-

bciifcf.fobre Jofué , livros dos

Reys , e Paralipomeuon.

O Meftre Fr. António de Al-

meida efcreveo dons tomos de

cri ta por ordem delRey D. Se-

baftiaó.

Fr. António Feyo , infigne

Pregador , efcreveo hum tomo
de Sermoens Quadrageftmaes, Mais
dous tomos de Sermoens de San*

Sermoens de Myjlerios ^ e de San" tos. Hum tomo de Fejias de nof"

tos.

O Meftre Fr. António deS.

Domingos leo a Cadeira de

Theologia na Univerfidadc de
Coimbra , em que foy Deputa-

do da Inquifiçaó , naó fó foy

hum dos celeberrimos Thcolo-

gos no feu íeculo , mas hum
grande Efcritor; efcreveo cona

fa Senhora , e mais alguns Ser-

moens avulfos y tudo deu ao Pre-

lo.

O Meftre Fr. António Fer-

reira , ConfeíFor delRey Dom
Joaó o IIL , e do Principe D,

Joaó feu filho , efcreveo dous

tomos íobre particulares jljfump-

tos dos Santos Padres , e do^ Buan-

profundidade fobre toda a Sum- gelbos de todo o anno.

ma de Saiito Thomaz. Efcreveo Fr. António de Madureira,

huma Chronica dos Santos dn, Or- iníigae Genealógico ( c ncfta ma-
téria



774 Appendix deíla

teria o mais perito de feu tempo)

eícreveo muitos livros de Famí-

lias dejie Reytto , de que hoje fe

valem os que melhor efcrevem
,

e eftimaõ os que melhor o en-

tendem.

Fr. António dos Prazeres

efcreveo huma Hijloria dos Efta-

dos da índia , e eftando para a

authorizar o Prelo, fe fepultou

nas mãos decerto perfonagem,

que a alcançou com artificio, e

a negou com indecóro.

O Meftre Fr. António Pe-

reira, Deputado do Santo Offi-

cio na índia , e nefte Reyno , ef-

creveo , e imprimio vários Ser-

moens.

O Meftre Fr. António da Re-
furreiçaõ , nao íó grande Theo-
logo , mas o mayor do feu fecu-

lo, (eem tempo em que fe re-

conheciaó muitos , naò fó na Pro-

víncia, mas em todo o Reyno)
Lente de Prima na Univeríida-

de de Coimbra , cm que tam-

bém foy Depurado do Santo

Officio. Deixou doutiffimos ma-

nuferitos íobre a Summa de San-

to Thomaz , a que a penúria da

Província deixou fem o mereci-

do premio do Prelo
,
que fe oc-

cupou com alguns Sermoens

feus , com que a eftimaçaô dos

que o conhecerão , quiz conten-

tar a memoria dos que o fufpi-

rarao.

O Meftre Fr. António Ri-

beiro efcreveo, e imprimio al-

guns Sermoens.

O Meftre Fr. António Ro-
fado efcreveo, e imprimio trez

volumes. Hum íobre a Dejirui-

çaò de Jertifalem. Outro fobre os

quatro Novijfmos. Owtro á^ Ser-

moens , e milagres do Rofario. Dei-

xou muitos Sermoens avulfos, dig-

nos da eftampa , como também
hum volume de Fidas de Santos,

quarta Parte,
o Meftre Fr. António de

Senna , illuftre , e incançavel Ef-

critor
, ( de huma coufa , e outra

deu teftcmunho íua penna) ef-

creveo dous tomos de Quejloens

Theoligicas. Outros dous ; hum
de Comparatione 'virtutum. Outro
de Quinque Jlatibus hominis, Ef-

creveo hum volume do que per-

tence á abfoluta forma da Reli-

gião; illuftrou a Summa de Santo

Thomaz
,

pondo-lhe á margem
citaçocns dos Padres, e Autho-
res Gentílicos. O mefmo fez nas

Qtiejioens difputadas do mefmo San-

to , emprego de incomparável

eftudo , concluído em trez an-

nos e meyo. Efcreveo huma
Chronica recopilada de toda a Or-

dem, Outra, ainda que já adian-

tada , naó concluída. Hum to-

mo
,

que intitulou Bibliotbeca

Fratrum Fr^dicatorum. Varias

Vidas de Santos , de Beatos , e Ve-
neráveis da Ordem. Para glorio-

fo interefle dos eruditos , deu á
eftampa o Commento de Santo Tho-

maz fobre o Genejis, Intentou

o mefmo nos Commentarios do

mefmo Santo fobre os Macha-
beos , mas naô le igualarão as

polfes com o zelo, contentan-

do- íe com a gloria deterdefcu-
berto os Commentarios , com di-

ligencia taó laboriofa , como bem
afortunada; fervindo a fua pen-

na, nao íóde facilitamos o cre-

dito dos feus Elcritores , mas os

a que faltava a noticia de nof-

fos. Fez dar a eftampa hnmas
Homilias do Carde^d Infante Dom
Henrique-^ a que accreícentou al-

guns Difcurjos léus predicati-

vos.

O Meftre Fr. António de
Soufa, Provincial que foy del-

ta Província , e depois Vigário

Generaliílímo de toda a Ordem,
por Clemente VllI. ? e ultima-

meii-
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mente Bifpo de Vifeo. Efcreveo gejiorum in Concilio Tridentino,

huma Chronica delia Província» Outro : ReguU menf<e ReligioJiC,

O Meftre Fr. António de No noíTo idioma efcreveo hum
Soufa , fegundo do nome , con- Tratado de Fraticas devotas pa-

fumado Theologo , e iníigne Ca- ra os Prelados
, que daó Ordens»

noniíla, Deputado doGonfelho Outro: Praticas Ifpirituaes lo-

Geral da Inquiíiçaõ , efcreveo

trez volumes. O primeiro inti-

tulado Aforifmos dos InquiJIdores,

O fegundo lobre a Bulia da Cea,

bre os Evangelhos das Feftas de
todo o anno. Hum Summario da

Doutrina Cbrijiãa , copiofo de

documentos exemplares , para

O terceiro à^Solicitantibuf yio-* educação dos moços do feu Ar
dos em idioma Latino, em que cebifpado OCathecifmo da Duu
era íingularmente verfado. Naô o

era menos no Púlpito , eftudo de

que também enriqueceo o Pre-

lo.

Sor Antónia de S. Domin-
gos, Religiofa naCafa dejefus
de Aveiro , dotada de íingular

trina Chrijiãa^ que EIRey Dom
Sebaftiaó mandou imprimir. To-
das eftas obras, qne podiaõ kr
pedras preciofas naquella gran-

de Mitra, foraõ efpecioloaíTump-

to da fecundiílíma , e doutrinal

penna do grande Fr. Lurz de
engenho, efcreveo com admira- Granada, que incomparável em
vel eftilo a Fida da V. M. Luiza
do Rofario do mefmo Mjjieiro.

O Venerável Padre Fr. Bar-

tholomeu dos Martyres , Primaz

das Hefpanhas , Regra de Re-
ligioíos , exemplar de Prelados

,

e admiração de todos, que com
o nome de Arcebifpo Santo fe

encontra a cada paíFo nos Efcri-

todos os empregos delia , che*

gou com os elogios , aonde o
Arcebiípo com os progrellos.

O Meftre Fr. Bento de San-
to Thomaz , Theologo celebre ,

e Pregador infigne , efcreveo
hurn tomo contra a Perfidta Ju-
daica , que tendo approvaçao
commua

, perdeo com lua mor-
tores do leu , e noíFo tempo, te a vida da eftampa , em que
como Oráculo Catholico, efcre- alguns Sermoens feus foraõ tel-

veo hum volume intitulado Com-

•pendium Spiritualis Doãrina ex

variis SS. Patrum fententiis colle-

ãum. Outro, que intitulou Sti-

mulus Pajlorum
,
que S. Carlos

Borromeo fez imprimir na Guria

Romana. Efcreveo hum tomo
hl Pfalmos j ^ Cantica Feriarum. CathoUcos traííatus alqttid de fuo

Outro : Annotationes in 'Jeremiam^ interpofuere ; obra de grande

temunho do muito que fe per-

deo no que fe naõ imprimio.

Fr. Bartholomeu Ferreira ef-

creveo , e imprimio hum gran-

de tomo , que intitulou: Deis^
qui de Fide CathHica male f nit-

entes aliquidjcripferunt , vel inter

^ alios Prophetas. Hum tomo,

que intitulou Puncta tangentia

jura
, ^ cafus confcientia : Ou-

tro De variis Jludiis ad Sacram

Scripturam pertinentibus. Efcre-

veo hum tomo , que intitulou

Epitome Chronicorum Mundi. Ou-
tro: Compendiwn Hijioriarum Ec^

clefiafticarum. Outro : Narrationes

eftudo, e igual proveito.

O Meftre Fr. Bartholomeu
Ferreira , Deputado do Santo

Oificio ; efcreveo, e deu á luz

a f^ida do Venerável Padre Mef"
tre Fr. António Freire , Confef-

for delRey D. Joaò o Hl. e de
.

feu filho o Príncipe D. Joaõ.

Fr. Bartholomeu da Veiga ef-

cre-
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creveo hum tomo de efpeckl na Univerfidade de Coimbra^ o
eilndo ^ com cr útiúo àt^.Computo mais celebre, e reconhecido

Ecckfiaftica. Theologo
, qnc tiveraó as Aca-

Fr. Bartholomcu Nobre ef-^ detnias de roda Hefpanha no fe-

creveo dous tomos. Hnm fobre eulo pafíado
, ( nefta Província

oGenefís, Outro fobre S. Mat- perfilhado, ainda que de na-çao

theiíS: ' •

'

Hibernio) efcreveo com incDin*

Fr. Braz 'de Reíende , de ra- paravel profundidade, emetJ^o-

ro.^ e memorarei engenho^ ef- do fobre a Sumiria de Santa Tho-

timaçaõ dos Principes do fen fe^ maz
,
que principiando-fc a im-

cnlo, eícreveo emverfo o Pran- primir na ImpréíTaõ Craesbekia-

ta ^éi Magdalena , e de S. Pe- na, morrendo o ImprcíFor, e o
drâi(

.

Meftre, correrão os origrnaes a
- O Meftre Fr. Chriftovaó Car- mefma fortuna ( naó fem culpa-

vaÔ , Pregador celebre, efcre- vei orniíTaó deíla Provinda) fi-

veo, e imprimio hum tomo de cando a obra fó neíla parte im-

vários Ssrmoens. perfeita , e fepultada no Colle-

í- r O Meftre Fr. Chriítovao do gio dos noíTos Hibernios
,

qne

Rofario, Pregador , e Confef- reíidem nefta Gorte.

for da Rainha da Graó Bretã- Fr. Diogo Callado foy perl*

nha , efcreveo dous grandes vo- to nas linguas Latina , Japonia ,

kimes ÚQ Prédica, eftimaveisno e Chineníe. Efcreveo buma^rítf

voto dos eruditos; mas os acha- de Grammatica Japonenfe. Hum
qnes , e morte do Author, lhe Dkcionario , e Thelouro da mefma

embaraçarão a gloria da eílara- liigua. Outro da Chinenfe , de

p^, grande utilidade para a propa-

Sor Catharina Pinheira, fi- gaçaô Evangélica , c commerdo
lha do Convento de Jefus de naquellas Regioens. t

Aveiro, de lingular reformaste -,: : -Ff. Diogo de CaAilho efcre-

engenho , efcreveo a Vida da veo varias obras de erudição, e

Frinceza Santa Joanna, QomotQÍ' noticias
,
que íe confervaó em

temunha de vifta. Roma na Bibliotheca ; a mais

Fr. Damiaô da Fonfeca
,

conhecida fe vê com o titulo de

grande Theologo
,
que o foy Origem dos Turcos ^efeus Empera-

(
paífando a Roma) do Cardeal dores , á^ ç\\\q fe valco bem o vaf-

Baldino, e companheiro do Mef- to, e erudito Efcritor à^íRepu-

tre do Sacro Palácio; efcreveo hlica Gentílica. Algum Author
huma obra lingular (dequenaõ nos quer tirar do Catalogo Do-

ficou outra noticia) no idioma minicano efte Efcritor, mas com
Italiano, em que era verfadiílí- taô leve fundamento

,
que o

mo , que imprimio vertida em naó podemos delconhecer noí-

Hefpanhol, a diligencia, e com fo.

applaufo da Cúria. Fr. Diogo de Lemos, igual-

Fr. Diogo Alvares efcreveo mente douto
, que reformado,

dous tomos fobre Ifaias ,
que im- efcreveo a Ftda de nojfo Padre S^

primio em Roma. Domingos ,\\\x\^x2.xido-2i com con-

O Meftre Fr. Diogo Artur, ceitos, e erudição, obra eftima-

Lente de Prima na Cadeira, que vel ; efpecialmente para a Rai-

á Religião tem de propriedade nha Dwna Leoiiof j terceira mu*
•ri'^ Iher
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Ihee' delRey D. Manoel , cjite a feus Hvmnos a elegância , c do
mandou imprimir. • çurâ Poética, que o poz no Ga-

O Meftre Fr. Diogo de Mo- talogo defta foberani Arte,.eí"rt

raes, Lente de Vcíperana/Uni- que também foy Meftre.

yeríidade de Coimbra , iníigne Fn Domingos Snets , Ger-
Expoíitor de muitos livros da mano de nação, conhecido , ú
Sagrada Efcritura

, ( como fe venerado pelas grandes reduc-

póde ver na Cíironica de Fr. çoens dos hereges celebres
,
que

AntoniodeSemia ) foy eJegan- concluio em íua Pátria^ e neíla

te', e de feliz memoria , naó me- Corte \ efcreveo. no feu idioma

nos venerado pela reforma de hum grande tomo de Sénrioeus
^

fua-vida. e Pr^í/V<2j-, para todas as Domi n*-

:- Fír.r Diogo do Rofario ,OVa- gas do anno.

raó de grande nome , aíli n em Fr. Domingos da Paz , ce-

erodiçaô, como cm virtude; cf- lebre Pregador Apoftolico , ef*

creveo hum grande tomo de creveo na lingua Latina dous

Vidas de Santos ; e foy o pri- tomos àa Sermoens^ que em Ve*
meirp Flo^. Sanãorum ^ que deu neza fe deraô á eftampa.

a luz a Emprenfa de Helpanha. O Meftre Fr. Domingos Da-
Outro ácSermoens^ que também ly, ou doRofario, Irlandez de
fe divulgou por ella. Huma bre- naçaô , conhecido por Funda-
ve Chronica da Ordem , e huma dor dos Hibernios Dominica-
Samma de cafos de confciência. Oa- nos nefte Reynò, (

que já neíla

tra obra lhe attribue certo Au- quarta Parte nos deu aíTumpto)

thor , digaa da fua grande ca- doGoníelho privado da Rainha
pacidade , e da noíTa memoria, Dona Luiza ( na menoridade de

a íer mais commua a noticia* íeu. filho Dom AíFonfo VI.) ka
-' Fr* Domingos Caveira deS! ConfeíTor^ e primeiro Mjniílro

Payo efcreveo hum tomo de.^rt/í- do feu. Defpacho. Recufada a

íos dejle Reyno i outro dos Va- Cadeira de Prima ( que a Re-

roens illuftres da Ordem. Ambos ligiííõ tem na Univeiíidade de

imprimio em França, em que a Coimbra), e varias Dignidades

lua capacidade fez grande lugar Epifcopaes , foy Embaixador â

ao feu nome. oL- v- - Inglaterra, a França, a Roma
O M. Fr. Domingos Freire, duas vezes ( por Filippe 111. go-

hum dos mayores Theologos, vernando eftes Reynos ,
por D.

que admirou a Univeríidade de João o IV. e a Rainha Dona
Coimbra ncfte feculo paífado

,

Luiza), em que moftrou huma

efcreveo por ordem do Santo capacidade rara , concluindo

Oíficio (de que era Deputado grandes importâncias, com in-

naquella Cidade) contra vários tereíTe , e reputação defta Co-

erros oíFenfivos á Fé, defcuber- roa , em que veyo a aceitar o

tos , e confutados com a rara Bifpado de Coimbra, por adi-

argúcia do ,feu grande talento, antar a fundação, que emprea-

e eftudos. Efcreveo a Fida dç dera. Efcreveo na lingUa Lati-

Santa Rofa em idioma Latino, na , em que era verfadiíTimo,

em que era eruditamente verfa- huma Chronica dos Reys de Hiber-

do. EkvQVQOvatks Rezas de San- nia^ e Familia Geraldina. Efcre-

tos da Ordem ^ admjrando-fe nos veo humfingular Poema eraver-

Fart. IV. FffíF fo
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fo heróico , em que iricluio to-

das as cenfuras
,
quefeachaõno

Direito Canónico , etrt beneficio

de ConfeíTores^ e Moraliílas.

O Meftre Fr. Domingos de

Santo Tliomaz ,.plaufivel , c ve-

nerado talento nefta Província

,

e DO paflado feciilo , ( qnc nefta

quarta Parte noa deu matéria

para eítimavel efcritnra ) Orácu-

lo na Cadeira, como no Púlpi-

to, fingularCanonifta , comoin-

ligne Poeta , efcreveo toda a

Theologia , eípecnlatira , como
rtioral, em féis grandes tomos,
com o titulo de Manuale Thonúf-

^ticum. Recopilou , e imprimio
toda a Tbgologia em trez tomos

,

a qUe chamou Tirociniof. Efcre-

vèo, e imprimio hum tomoPr^-
dicdtivõ Panegyrico y febre a Se-

quencia do Sacramento
, que

COfflpoz Santo Thomaz. Efcre-

veo vários Sermoens , que perpe-

tuou o Prelo , ainda que infcrio-

íês a feu grande nome.

O Meftre Fr. Eftevaó Lei-

tão efcreveo dous volumes , hum
de Laiidihts Montis Calvarii , ou-

tro a Concórdia de Janfenio ^ Bif-

po Gandegavenfe.

O Mcílre Fr. EftevaÔ de S.

Payo efcreveo trez volumes , o
primeiro com o titulo: Thefau^

rus arcanus Lnjltanis gemmis re'

fulgem. Aos outros dous deu o

titulo de Stemma fehãijjimum
^

&c.
Fr. Filippe das Chagas ef-

creveo hum volume , com o ti-

tulo de Âne Poética , Pintura ,

Symmetria ^ e Perfpecfiva , e ou-

tro, que intitulou Rofario da Se'

nhora.

Fn Fernando de Almeida ef-

creveo hum Tratado doS erros

,

qUe contém as GloíTas dos Sa-

grados Cânones , obra de im*

portáncia, e erudição.

quarta Parte,
o Prefentado Fr. Fernando

de Caftro , neto do grande Vi-

cc-Rey D. Joaõ de Caftro, ef-

creveo o Sitio da Cidade de Goa,

Efcreveo a F^ida , e martyrio da

Padre Meftre Frà Jeronymo da

Cruz
,

que morreo pela Fé na
Reyno de Siaó.

Fr. Fernando da Encarna-

ção , Bifpo de Cochim , e de-

pois do Algarve, efcreveo hum.
volume de Theologia em vulgar.:

O Meftre Fr. Fernando de
Eleno efcreveo hum tomo em
idioma Italiano, que intitulou:

Hijioria de la dejunione dei Regna

de Portíigelo de la Corona d(f Cafi

tiglia. Outra memoria diz, que
fendo outro o Author , elle o
augmentou , e illuílrou com lin-

gulares Additamentos de coufas

notáveis.

O Meftre Fr. Fernando So-

eiro, grande Theologo, (e hum
dos mais celebres do feu tem-
po ) foy Pregador dos Serenif-,

íimos Reys D. JoaÓ o IV. , Dt
Affonfo VI. , e D. Pedro II. Ef-

creveo , c imprimio alguns Ser^

moens de relevantes afl^umptos,

com erudição , e elegância pre-

dicativa.

Fr. Fernando de Távora , no-

meado Bifpo do Funchal, a que
naÓ podemos faltar com a breve
reflexão

( que nos pede fua re-

forma , erudição , e nobreza ) de
lhe aíliftir á profiíTaÓ no Con-
vento de Bemfica , o Cardeal
Infante

, que governou efta Co-
roa , e de ter por Meftre na U-
niveríidade (que a Religião tem
na Batalha ) o Venerável Fr.Bar-

tholomeu dos Martyres. Com-
mentou o Evangelho de S. JoaOy

com o titulo : Joannis Evange-

liiiw pofterius jcriptum. Foy efte

Padre infígne na arte da Pintu-

ra.

O M«f-
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Avreu , Gonfultor do Santo Oí-
fício, Deíembargador da Rela-

ção Eccleíiaftica Patriarchal, De-
putado da Junta das MiíToens,

Académico do numero da Aca-
demia Real , efcrevia nella as

Memorias do Bifpado de Míran-

maz.

O Padre Fr.Francifco da Pie-

dade efcreveo huma obra gran-

de , com o titulo de Expojltiones

felecía San^orum PP. Do^íorími'

que clarijjimorum , tn totum Hif-

toriale utriufquc pagina textum
^

dãj em que já tinha occupado o de que fe deu ao Prelo o primei-
Prélo com o Catalogo dos Prela- ro tomo.
dos daquella Igreja, quando a Fr. Francifco Mexia compoz^
morte lhe embargou os progreí- e imprimio hum tomo, que in-

fos delia. titulou : Ordo , ^ Methodus Par-
Fr. Francifco dos Anjos ef- titim S. Tlooma

;
é^ omnium par-

creveo a F^ida da Venerável Ma- thim refolutio \ obra importante
drejeronyma de Carvalho da Ter- a voto dos Theologos.
ceira Ordem de S. Domingos. Sor Francifca Jofefa de Na-
O Meftre Fr. Francifco de zareth , do Mofteiro da Rofa,

Bobadilha, filho dos Marquezes traduzio do Italiano em Portii-

de Punhaò, (Hefpanhol, mas guez o tomo intitulado : Fine-

perfilhado nefta Província ) ef- Sííj- de Jefus Sacramentado
,
que

creveo fobre o livro da Sabedo- íeu irmaó Fr. Jozé de Santa The-
ria, Commentou copiofamente o reía , Carmelita Defcalço , tinha
livro do Ecclefiaflico , e todas as compoíto em Itália.

Epijiolas de S.Paulo. Fez humas Fr. Gafpar de Barros, gran-
breves Annotaçoens aos Prover- de Antiquário , e infigne Geo-
hios de Salomão. Compoz mais grafo, compoz , e deu áluz hum
oXgúVíS Tratados y tocantes ama- grande Itinerário , em que def-

teria da Religião , e fora del-

ia.

Fr. Fernando Soeiro , cele-

bre Theologo , como o reconhe-

ce© ( efcutando-o ) o Concilio

Tridentino. Foy Pregador dcl-

creveo todos os lugares , no-

mes , e origens dos Reynos de
Hefpanha.

Fr. Gafpar da Cruz, o pri-

meiro Miífionario
,
que entrou

no Império da China , nomea-
Rey D. Joaó o III., Gonfefíbr do Bifpo de Malaca, e que aca-

bou no feu exercício com opi-

nião de Santo , efcreveo hum
Tratado tao individual , como
extenfo , das coufas da China.

O Meftre Fr. Gafpar de Mel-
Ifaias , Job y Pfalmos , livros de Io (que fubftituio a Cadeira de
Salomão , fobre os Profetas y af- Prima, que a Religião tem na

fim Mayores , como Menores. Univerfidade de Coimbra , e paf-

Fr. Francifco de Jefus efcre- fou por Inquifidor ao Eftado dá

veo hum tomo em oitavas Ri- índia) efcreveo eruditas, e va-

delRey D. Sebaftiaõ , e da In-

fante Dona Maria , filha delRey
D. Manoel , e da Rainha Do-
na Leonor. Eícreveo com ad-

mirável acerto , e eftylo fobre

mas de Malaca Conquijlada.

O Meftre Fr. Francifco de
Orta deixou eícritos doutiífi-

mos , e copiofos Commentarios
Part. IV.

rias obras , de que ficou cfta no-

ticia confufa , e a de que a mor-

te do Author lhe fufpendeo a

eftampa.

Fffff ii Fr. Gaf-
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,

Fr. Gafpar do Salvador, fi- eftimaçaó da Rainha Dona Ca-

lho da índia, compoz huma tharina , mulher delRey D. JoaÓ
Chronica dos Religioíos daquel- o III. ) efcreveo , e imprimio

la Congregação, que falecerão hum tomo òq Sermoens dos mais

nella com nome deletrajs, e vir- principaes myílerios da Igreja;

tude. eagofto, e obfequio da mefma
Fr. Gaftao

, ( de que fe igno- Rainha , verteo da Latina na

X% a fobrenome ) efcreveo as lingua Caílelhana o Compendio

guerras entre os Reys de Co- da Doutrina Chrijiãa do Meílre

chim, e Calecut, livro eftima- Fr. Luiz de Granada,

veí pela verdade experimental, O Meftre Fr. Jeronymo da

com que feu Author tratou a Azambuja , Efcritor celebre com
matéria , em que envolveo com o cognome de Oleaftro

,
peri-

a mefma as façanhas do grande tiíTimo nas linguas Grega, e He-
Duarte Pacheco , em beneficio braica , com o nome de Theo-
dos que efcreverao deite He- logo delRey D. Joaô o III. af-

roe. fiftio no Concilio Tridentino

,

O Meftre Fr. Gafpar Pinhei- onde fe efcutou como Oráculo.

ro , Lente de Prima da Univer- Foy Deputado do Santo Officio

fidade de Coimbra , imprimio ai- em Évora , e Lisboa , e do Con-
^\jíns Sermões

^
pregados em fef- felho delRey D. Henrique. Re-

tividades dignas de tanto Ora- cufou o Bifpado de S. Thomé,
dor. em tempo em que ainda a pouca

Fr. Jorze de Santiago , Va- experiência o nao tinha malquif-

rao doutiílímo , Bifpo de Angra ,
to. Foy Provincial defta Provin-

( que por mandado delRey D. cia. Efcreveo fobre todo o Pen-

Joaó o III. foy por Theologo thateuco ^ íohialfaiasjQ Jeremias

^

ao Concilio Tridentino) efcre- e todos os Profetas Menores ^ fo-

vco ,. e imprimio por aceitação bre os quatro livros dos Reys
j

commua , a grande Oração
^ que fobre os Ijalmos, Efcreveo mais

fez no mefmo Concilio, e hum outros Commentarios fobre va-

tomo de varias Direcçoens ^ e rios livros da Efcrituraj e hum
Dicíames para o governo do feu tomo fobre as Herejias do íeu

Bifpado , como para qualquer tempo ; e ícndo fem controver-

governo Eccleíiaftico. fia hum dos primeiros , e mais
O Meftre Fr.Jorze Vogado

,

genuinos Expofitores
, ( de quem

que foy Provincial defta Provin- os que fe lhe feguiraõ, em mui-
cia , efcreveo vários Tratados ta parte fe valerão ) em huma
de memorias pertencentes a el- coufa foy inimitável

, que foy

la. nas Cius Reflexoens ad mores
,
por

O Santo Fr. Gil , Doutor profundas , e breves,

pela Univerfidade de Pariz , e Fr. Jeronymo Corrêa efcre-

o primeiro, que leo Thcologiâ veo hum tomo de Concórdia fci-

Eicolaftica neíla Provincia , ef- entiartim. Outro, em que com-
creveo huma Chronica de vários

, pilou todos os privilégios da
e infigoes Meftres , que florece- Ordem dos Pregadores,

i-aó rrella. Fr. Jeronymo Pereira , Va-
Fr. Henrique de Reli- raõ doutiílimo , e Pregador ce-

giofo douto, e reformado, (da kbre , Bifpo Titular de Salé,

que
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que aíHftio ao Cardeal Infante Elcreveo hum D alogo fobre a

D. Henrique , efcreveo hum to- importância da Oração ^ e Obras
mo de Refurreãion3 Chrijll Do- virtíiofaí\ hum Difcurfo fobre o
mini ; outro de Sacramentis Ec- Pfalmo 41. Verteo em Latim a
cle/Í£ y e vários Sermoeus áo ttm- Ilijloria Ecclefioflica

, que fe in-

po, Q àQ Santos. De mais obras titula: Bipartida, Imprimio-fe
ficou fó a noticia em commum roubando o nome , e gloria a ef-

fem titulo , ou numero. te Author, Efcreveo , e deu á

Fr. Jeronymo Ramos efcre- eílampa trinta e íeis Sermoens
y

Yto GxsíSiãmcnte 2i f^ida do Infari' fobre as mais importantes ma-
te Santo D. Fernando. terias ao Chriílianilmo.

O Meftre Fr. Ignacio Gou- Fr. Joaõ Lopes efcreveo a

tinho compoz dous tomos com F'ida de S. Vicente Ferreira.

o titulo de Promptuario Efpiri- Fr. Joaõ Madeira, vcrfadif-

tual jíohvQ os Evangelhos áàs Çq[- fimo na Hiíloria , efcreveo as

tas dos Santos
, que celebra a Vidas dos Reys de Portugal, ma.-

Igreja
,

pelo difcurfo do anno. nuícrito , de que fe aproveita^

Efcreveo hum Marial de Panegy- rao grandes Authores.

ricos
,
para todas as Feftas da Fr. Joaó Pcdraça , Caílelha-

Senhora. Efcreveo mais vários no de naçaó , (perfilhado neíla

Sermocns avMos \ tudo com tan- Provincia; da illuftriílima Gafa
ta erudição fagrada , e elegan- dos Duques do Infantado , Len-
da predicativa, (em tempo em te de Velpera na Univeríidade
que huma , e outra coula era ra- de Coimbra , Bifpo das Cana-
ra ) que naõ fó o perpetuou a rias , efcreveo huma copiofa
eftampa nefte Reyno, e nonof- Summa decafos de confciencia ^ re-

fo idioma , mas paífou a eftra- cebida
(
primeira , e fegunda

nhos , em que logrou o mefmo vez) pela eftampa dos melhores

beneficio na traducçaõ Latina

,

v^otos na matéria, com credito

por hum Religiofo da Ordem. do Author, e intereífe dos ef-

O Meftre Fr. Ignacio Gal- tudiofos.

vaó eícreveo com fingular cru- Fr. João Pinheiro
, que de

diçaô , eeftylo, em idioma La- Doutor na Univcríidade de Pa-

tino dous grandes tomos de íí7í>- riz, veyo ler a Cadeira de Vef-

gíos fobre a Doutrina do Doutor pêra em Coimbra , e palfoii ao

Angélico SantoThomaz. Imprimi- Concilio Tridentino por Theo-

raõ-fe,e alguns tyjrwí?í»xavulfos. logo delRey D. Sebaftiaõ , ata-

O Meftre Fr. Joaó Aranha, Ihando a morte os grandes pro-

Lente de Prima de Efcritura na greíTos de feus eftudos
,
que trin-

Univerfidade de Coimbra , ef- ta e nove annos tinha defempe-

ereveo, e pregou com eftimaçaó nhado hum Oráculo de Theolo-

publica as Exéquias delRey Filip- gia, e Efcritura Sagrada , fobre

pe o Primeiro^ que governou ef- que efcreveo vários livros , de

tes Reynos. De mais Sermoens que ( faltando elle ) fe aprovei-

o fâz Author alguma memoria, taraó muitos, roubando ao Au-

que naó paíFou de commua. thor o premio do Prelo; ao P é-

Fr. Joaó da Cruz, Religio- lo hum particular aífumpto , cm
fo erudito, compoz huma C/>r<?- muitos que podiaÕ auchorizar

nica da Ordem em dous tomos, efte Catalogo.

Fr.Joaó
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Fr João de Portalegre efcre- quias de Clemente XI. Imprimio-

veo 3 i^ida de S. Fr. Gil , eíten- fe.

O M. Fr. Jozé de Santa Ma-
ria eícreveo dous grandes to-

mos de Libero arbitrio. Impri-

mio-fe o primeiro.

OM. Fr Jozé da Purificação,

dcndo a todos feus milagres a

efcritura, como teftemunha de

vifta.

Fr. Joaó de Portugal , filho

dos Condes de Vimiolo , Pre-

gador delRey , e Bifpo de Vi- fingular Latino, e celebre Poe-

leu , Religiofo de eximia lite- ta no mefmo idioma , Acadé-
mico do numero da Academia
Real , efcreveo , e recitou a

ratura, e íingular obíervancia
;

fá nefta Chronica nos authori-

zou a efcritura ; efcreveo qua- Oração Grattilatoria na exaltação

ao Sólio Pontifício do nojfo Pon-

tífice Benedião XI11. Na íua mor-

te a Oração Fúnebre. Efcreveo,

e imprimio alguns Sermoens.

Fr. Jozé Teixeira, Pregador

do Cardeal Rey D. Henrique,
efcreveo 2i Genealogia de Henrique

IV. que fe imprimio. E hum
Tratado Apologético , em obfe-

quio do Príncipe de Conde.
Mal informado Manoel de Fa-

ria , faz a efte Religiofo Trini-

tario.

Fr. Jordão, (a que os fuc-

tro tomos de Theologia , íobre

as matérias de Gratia , creata
,

^ increata. Eícreveo no noíTo

idioma hum tomo , a que inti-

tulou Cafamento ChriJiaÕ. Outro
de Louvores de noffa Senhora.

Fr. Joaõ dos Santos
,
gran-

de Miífionario do Oriente , ef-

creveo hum livro com o titulo

de Ethiopia Oriental^ impreíTo,

e bufcado , como o mais veridi-

co nas noticias daquelle Empó-
rio. \

O Meftre Fr.Joaõ de Santo

Thomaz , Inquifidor vío Tribu- ceíTos de fua vida , e morte fup-

nal de Madrid , ConfeíTor de priraô o fobrenome , porque
Filippe IV. lêo em Alcalá as morrendo no Oriente pela Fé,
Cadeiras de Prima, e Vefpera. fe feguiraõ tantos prodigios á

Efcreveo hum Curfo Theologico fua morte
,
que os mefmos Gen-

em trez tomos. Mais quatro to- tios lhe levantarão imagens em
mos fobre as Queftoens de Santo feus Pagodes) efcreveo hum vo-

Thomaz. Trez tomos de Filo/o- lume do martyrio de quatro Re-
fias no idioma Hefpanhol , hum ligioíos Menores

, que intitu-

livro com o titulo Explicacion lou Certamen glorio/um in Ori-

de la Doãrina Chrijliana. Faleceo ente.

com opinião de Santo.

O Venerável M. Fr Joaó de

Valconcellos , ( que nos enri-

queceo efta efcritura , com mais

efpeciofa matéria ) efcreveo va-

Fr. Lopo Soares efcreveo fe-

le tomos , a que a fua morte pri-

vou da vida da eftampa. De dous

ficou a memoria das matérias,

hum : Difcurfos Predicativos fo-

rios tomos de Theologia Efcolaf- bre as Domingas da Quarefma^

tica. outro em idioma Latino , con-

D. Fr. Jozé de Jeíu Maria, tra o procedimento dos Chrij^

Eifpo Titular de Patara , eícre- tâos novos.

Tco em idioma Latino hum to- O Venerável Servo de Deos,

mo como titulo de M<3«/?^/^0.^^" e fanto Varaó Fr. Lourenço
lificiitorum, Hnm Sermão nas Exe- Mendes, que floreceo em virtu-

des,



Noticia breve dos Efcritores da Ordem. 785
dei, e milagres, e no exercício n fta mdr ( e grande Chronif-
de Pregador Apoftolico, efcre- ta) da Ordem dos Pregadores

J

veo fobre varias matérias , co- neíta Provincia , e Reyno de
mo teftemiinhaõ as Memorias Portugal , eícreveo a Chronka
da Ordem

;
perderaó-le os feas delia em trez tomos. Efcreveo

cícritos
,

( como tem fuccedido a Vida de Fr. Bartholomeu dos
a muitos

,
que a podiaô autho- Manyres, Efcreveo varias Qe-

rizar ) na demolição do pri- nealogias de Portugal. Algumas
meiro Convento de Guima- obras em verfo Latino, arte, e

íacns. idioma em que era clegante-
Fr. Lucas de Santa Catha- mente verfado. Efcreveo a Fida

rina , Chroniíla mór defta Pro- delRey Dom JoaÕ o HL z que
vincia , e Reynos de Portugal

,

o roubo , ou induilriofo , ou
Académico do numero da Aca- violento , tirou o premio do
demia Real. Efcreveo efta Ouar- Prelo.

ta Parte das Chronicas da Or- Fr. Luiz de Faria cfcrevea
dem, O Panegyrico Hyftorico da vários Tratados Afceticos , bem
Princez>a Santa Joanna, em me- avaliados dos doutos do íeu fe-

thodo predicativo em dous to- culo.

mos. ÓThatimaturgo do Rofarto ^ Fr. Luiz Gracez efcreveo as
Vida de Saô Domingos , com re- Vidas das Madres Sor Ifabel dos
flexoens, em hum tomo. OPan- Anjos , e Sor Juliana de Jefus^
theon Evangélico , com cincoen- Rcligiofas de grande opinião
ta Panegyricos , em bum tomo. no Mofteiro de Chellas , em tem-
Hum tomo com o titulo de po em que profeflava o Inftitu-

Difcurjos Afceticos, Hum tomo to Dominicano.
com o titulo de Tribunal da O Venerável Meftre Fr.

confciencia. Hum tomo com o Luiz de Granada
, perfilhado

titulo á^ Panegyricos Sacros, Ser- neíta Provincia, e Convento de
moens avulfos, numerofos , que Évora, Atleta da Religião , e

por varias mãos andaó adulte- Doutrina Chriftaa , efcreveo

rados. Varias obras em verfo

;

incançavel com fciencia , efpi-

fagradas muitas, de que fe im- rito , e zelo , doutrinando o
primiraô algumas. Quando if- Mundo Catholico ; reconheci-

to efcrevemos , continua o feu do affim pelos Pontífices , Prin-

emprego Académico nas Me- cipes Ecclefiaftícos , e Secula-

morias de Malta , em que tem res , e Miníílros da Igreja , co-

efcrito dous livros , e efcreveo mo foccorro , e ornamento del-

a mayor parte da Hijioria dos la. Efcreveo eftc grande Mcf-
Templarios ; em hum , e outro tre tanto, que mal fe pode re-

affumpto fe imprimirão Catalo- duzir a numero ; diremos com
gos, brevidade do mais vulgar , e o

Fr. Luiz Cacegas ,
primeiro primeiro o feu admirável vo-

Chronífta de que ha memoria lume fobre a Oração. O inimi-

ncfta Provmcia de Portugal, da tavel do Symholo da Fé y outro

Ordem dos Pregadores , efcre- tomo da Oração , e Contempla"

veo a Hiftoria delia, que ficou çaÔ , com admirável mcthodo
informe. dire£livo. Seis tomos de Ser^

Fr, Luiz de Soufa , Chro- moens , dous de Santos:^., quatro

Dou-
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,

'
"^

I outrinaes. Hum tomo com o Jar obra de S.JoaÕ CJimaco. EA
titulo de Sylvã de vários luga- creveo varias vidas de peíToas

res ^ em utilidade dos Culto- de opinião,

res Evangélicos. Hum grande Todos efíes eícritos (e 011-

volume , repartido em leis li- tros , de que ficou íó a noti-

vros , com o titulo de Rbeto- cia de que os houve) fe impri*

rica Eucharijlica. Huma obra miraó , ou com advertência
,

cm feu próprio idioma , repar- ou em oblequio das Tiaras da
tida em dous livros, com o Igreja, que alcançou em fua

titulo de Guia de peccadores
,

vida. Muitos fe lhe ulurparaó,

outra repartida em lete Trata- e imprimirão com diverlb no-

4bxp9 .comi o titulo de, Memo- me. O feu foy applaudido , c

rial da Doutrina Chriflãa ^ ou- elogiado pelas mais doutas pcn-

tra de Addiçoens a efte M mo- nas , que entaó reconhecia o
rial , repartida em dous Tra- Mundo Catholico. Qiiem de-

tados y outra. obra
, que inritu- íejar mais individuaes noticias

kiort Introduífaâ ao Symholo da defte laboriofo operário da Chri-

Fé ,;.rèpartida em cinco partes, ftandade , lêa o terceiro lanço

A efta acerefcentou hum Tra- do Claujlro Dominicano
^
que ef-

íado fobre o modo com que creveo o Meftre Fr. Pedro Moii-

íe ha de propor , e introduzir teiro.

a Fé , cathequizando os In- Fr. Luiz Lamberto , Pré-

£eis. gador ceitbre , eícreveo mui-

-moíNo idioma Hefpanhol efr tos Sernwens 5 dous fe imprimi-

creveo huma obra com o ti tu- raó.

lo de hijlituiciones , y Regia de O Meftre Fr. Luiz de Sot-

hien vivir. Na linguâ Portu- to-mayor , Oráculo dos Theo-
gueza ,

por ordem da Rainha logos do feu tempo , foy ver-

L^ona Catliarina , de quem era fado nas linguas Grega, e He-
ConfeíTor , efcreveo hum Com- braica , celebre na Latina. Lêo
pendio de Doutrina Chrijiaa. Ef- Theolohia na Univerfidade de
creveo trez livros fobre a Sa- Lovaina ; teve Cadeira de La-
grada Eucharijlia. Efcreveo ou- tim em Londres , por manda-
tra obra

,
que intitulou : Pa- do delRey Filippe de Caftcl-

rabolas Evangélicas -^ outra em Ia. Pa íTou ao Concilio de Tren-
Latim , intitulada : Exhortatio- to por Theologo delRey Dom
nes ad posnitentiam. Hum livro Sebaftiaó. Leo a Cadeira de

fobre a Frequência da Commu- Prima de Efcritura na Univer-

nhaS. Hum livro de Oficio Pa- lidade de Coimbra. Compoz
rochi. Hum Tratado de Peregri- fobre os Cantares dous tomos
nationibus : huma copiofa Homi- copioíiífimos , e de toda a eru-

iia de Sacerdotis Dignitate , é^ diçaÔ ; outro grande tomo fo-

Officio. Hum tomo fobre o Ro- bre duas Epijiolas de SaÕ Pau-

Jario da Senhora. Verteo de La- lo , tudo em commum beneficio

tim em Hefpanhol , (á inítan- dos Cultivadores do Evange-
cia de vários perfonagens ) a lho, e tudo imprcíTo. Hum co-

Hijioria Ecclefiajiica. Traduzio pioío Commento fobre o Evange-

os quatro livros de Contemptu lho de SaÕ ^oaÕ ^
que ficou im-

Mundí, Traduzio huma íingu- perfeito entre muitos manufcri-

tos
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to-^i/devtanraefti mação , como
tudo 6' que e fereveo , merecen-

do-a no voto de Clemente VIU.
como de todo o Mundo eítudior

do. .

- ; i Sor iLtâ Z3LL dé Deos , filha

<los Condes de Vimiofo, Mar-
quezcs de Aguiar , do Con-
vento de Santa Gatharina de

Senna. de Évora ,:efcreveo por

preceito de íeu GonfeíToi* , . o

Mcftre Fr. Fernando Soeiro,

fua mefma l^ida, em que. tocou

varias appiicaçoens da Efcritu-

ra , com admirável intelligen-

cia ;. para que feria iiluftrada

,

como íe infere de fua eltreita

obfervancia.

O Meftre Fr. Manoel Coe-
lho , Vigário Geral da Con-
gregação da índia , Deputa-
do do Santo Oificio em Goa

,

efcreveo hum tomo fobre as

Chriftandades do Oriente , e hu-

ma elegante Oração , ,
que . .re-

citou em huma funçaô Regia
daquelles Eítados. Imprimio-

fe.

O Meftre Fr. Manoel da

Encarnação , conhecido pelo

cognome de Pontevel , Provin-

cial , que foy dcfta Provin-

cia. QovnmQmoii o Evangelho de

Sao Matthcus em quatro gran-

des tomos
,
que fe achaõ impref-

los.

Fr. Manoel Homem cícre-

veo hum tomo ,
que intitulou:

Memoria da difpofíçaõ das Ar-

mai Cafielbanas. Efcreveo hum
grande tomo fobre a Acclama-

çao delRey Dom João o IV. Ef-

creveo , è impriniio duas Ke-

lacoens das dttàs Embaixadas

do Marquez de Cafcaes a Fran-

ça.

Fr. Manoel da Sylv^â, Pre-

fcntado , compoz huma Sum-

nia fobre a Biula d^i Cruzada
,

Part. IV.

ritores da Ordem. 785;
com a diftinçaa firítre P^jrtu-

gal , é .Caftellá:,;;é ÍQ^ a plb
ineira

,
que potj.jeftc* eftylo fe

eícrevea, e impritnio*.'; r. i ../

O Meftre Fr. Manoelo¥fi^

lofo corripoz hunra Summh^ em
que recopilou algumas vcaiét

rias das Partes^ ds: Sianto. Thot

maz
,

para facilitar o eftudá

aos examinandos: na-: Theplíb-

gia OvV

O. Meftre .Fr. Marciníw
de Ledefma , infigne talcQío4

Theologo celeberrimo 5 Hcfpa-

nhol por nafcimentd^ ,e neftô

Província perfilhado-^ è primeir

ro Lente de Vefpera na Unr^

verfidade de Coimbra
,

(.de*

pois o foy de Prima) efcreveo

dous grandes volumes 'de The^or

logta fobre o Meflre das Sctp-

tenças; imprimiraò-fe. Efcreveo

copiofos Commentarios.

Fr. Manoel Guilherme ef-

creveo , e compilou os Ágio*

logios Dominicanos , com a aí-

fiftencia , e applicaçao de Fí.

Manoel de Lima , Religiofo

da mefma Ordem ; efcreveo

mais alguns Opufculos. Tudo
corre impreíTo , e alguns Ser-

moens.

O Venerável Fr. Miguel
Rangel , Bifpo de Cochim

^

que nefta quarta Parte no livro

quarto nos deu hum gloriofo

aíTumplo , como ás Chriftan-

dades <lo Oriente hum exem-
plar Prelado , efcreveo huma
copiofa Relação das importân-

cias delias , e daquelle Efta-

do.

A Madre Soror Margari-.

da Pinheira , Religiofu do Mof-.

teiro de Jefus de Aveiro , ef-

treveo^com individuação, como
teftemunha de villa , a Fida.da^

Beata Joanna , Princesa de Por'

tugaly filha da mefma Cafa. v

Deve-íe a

efte Padre

o grande

coniple-

mento da
Bibliothe-

ca de Saó
Domin-
gos de
Lisboa , a

que do-

tou , e en-

riqueceo

com hum
juro de

trezentos

e cincoen-

ta mil reis.

^^Z âS A
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'UriAiM35ÍT« Soror Maria Baii- Fr. Pedro Fernandes;; Gal-
tifta , 'Religioía noMofteiro lego efcreveo a Fida do noffs

di) «Salvadorode Lisboa , efcre- Matriarca SãO 'Domingos- em La-
Yeo a Jí//20rm: do jnefmo Alof- tim , e 2íH^ôrmâaOf^dem no
mro. mefmo idioma , até o tempo do
^ A Madre Soror Maria de Meftre Geral Humberto. Fale-

Noronha , .. Religiofa da An- ceo com grande nome de virtu-

nunciada y filha do Conde de de.

Linhares, deftra na Latinida- Fr. Pedro Julião , por ou-

de , e arte da Pintura , efcre- iro nome Pedro Hifpano, Sum-
veo com cfpirito , e acerto va- mo Pontífice , com o nome de
rias matérias de Doutrina, eedi- Joaõ XXI. efcreveo 2iS^ - Stim-

ficâçaõ. mulas . y
que. por muitos an-

Fr. Nicoláo Dias, douto, nos fe leraõ nas Univeríidades

eií*eformado , Pregador infig*- de Hefpanha. Huns Trohlenms

noíyie MiíHonario do Roíario, Filofojicos- , e hum volume
,

qaé- efpalhou com grande fru- que intitulou Thefouro de po-

te
>,

primeiro correndo as ter- hres,

ras da Paleftina , depois na O Meftre Fr. Pedro de íví a-

Cu ria Romana j em que foy galhaens , de grande nome em
aceito ao Santo Pontífice Piò letras, e virtude. Foy- do Con-
V. efcreveo hum tomo do jRo- íelho Geral do Santo Officio,

JaHo. Hum Tratado do Juizo
nnivúrfal^ outro Tratado á^ Fai-

scai de Chrijio ; e algumas Re

e nelle Prefidente. Compoz
hum Tratado de fcieittia Dei

,

outro de Fradeftinationis exe-

zas . aílím do Ròfario, como cutione \ outro com o titulo de

t.b QK-.^sm de alguns Santos
, que ceie- Traciatus Theologici , ad primam

htíL si» BD

-fiimoQ

-Ob áUp

bra a Igreja ; entende fe , que
por ordem do Pontifíce. Tu-
do fe imprimio. Hum Tratado

das Excellencias do Bkutijla ; a

Vida da Princeza Santa Joati-

Partem Divi Thoma, Imprimi-

rão fe. Por fua morte íe em-
baraçou a eílampa a varias ma-
térias Theologieas , como a

outras de Filofofia. Faleceo

ob

na^ Religiofa da Terceira Or- com grande opinião de virtu-

dem de Saa Domingos. Impri- de.

mio-fe. Outra obra com o titu-

lo de Jornada da Terra Santa.

O Meftre Fr. Pedro Cal-

vo , hum dos mais celebres

Pregadores do feu tempo , e

elle o foy dos Filippes II. , e

O Meftre Fr. Pedro Mar-
tyr , Lente de Veípera na Uni-
verfidade de Coimbra , efcre-

veo fobre a -Prim ira Parte de

Santo Tbomaz. Efcreveo hum to-

mo de Auxiliis. Efcreveo hum
III. governando efte Reyno. volume

, que intitulou : Diário

Efcreveo no idioma Latino Virginal,

dous grandes tomos de Homi-
lias , fobre os Evangelhos de

todo o anno. Outro tomo com
o titulo dás Lagrimas dos Juf-
tos. Miis dous Sermoens ; tu-

do fe imprimic) em baneS cio

dos Cultores do E/anT^ellio.

Fr. Pedro de Santa Maria

efcreveo , e imprimio hum to-

mo com o titulo ác Boa criação
y

e Politica Chrijiãa.

O Meftre Fr Pedro Mon-
teiro , Académico do numero
da Academia Real , efcreveo

hum
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hum- grande volume dos Va- veríidade de Coimbra , por or-

roens tUuftres da Religião , cm dem Regia , as Cadeiras d©
letras, virtudes, e lugares, re- Durando , e de Efcritura , de
partido em quatro ClaíTes , de Prima , e Veípera , efcreveo

que já huma confeguio a ef- hum livro
, que intitulou : TV;-

tampa. Também a merecerão unfo daFé.Dous tomos áe Ser-

vários Sermoens , que pregou moens Ouadragefimaes , e de ó'rf«-

em funçoens celebres nefta Cor- tos, Imprimio vários Sermoens

te. Tem efcrito no leu empre- avulfos. Efcreveo varias Poe/iaf y^

go Académico tudo o que toca (em que tinha conhecimento,
ao Santo Tribunal da Inquiíi- e deílreza ) efpe<:ial mente na

çao, e muitos Sermoens
y
que ef- feliz Acclamaçaó delRey Dom

pêra o Prelo. '"^^ :* Joaó o IV"., que fe imprimi-

Fr. Pedro Pacheco , Bifpo rao com nome alheyo.

deCochim, que governou o Ar- Fr. Thomaz Barreto impriít

cebifpadodeGoa, efcreveo hum mio alguns Sermoens. ^

tomo de Politica. Imprimio-fe. Fr. Thomaz de Chave^
Efcreveo quatro Sermoens, pré- compoz hiimn Summa fobre os

gados nas quatro partes do Sacramentos da Igreja. Efcre^

Mundo, em que efteve. Impri- veo humas Quejioens Theologi*^

miraô-fe. cas , fobre os Decretos dos Con^
Fr. Pedro Paes efcreveo em cilios , em efpecial xlo Triden-ô

\ò.\om2i \^2iúno 2i Prodigiofa vida tino. ••.'^:>

do Santo Fr. Gil. Fr. Thomaz da Gofta , no
-i< Fr. Silveftre de Azevedo ef- feu tempo efplendor da Cadei-
creveo íobre hum dos Myjlerios ra, , e do Púlpito. Foy Prégàf-^

de nojffa Santa Fé , aífiftindo no dor delRey Dom João o 1II;Í

Reyno de Cambaya ( onde foy Confeífor da Rainha Dona Ca-
o primeiro MiíHonario ) por tharina , virtuoío j e rcforma-

mandado do mefmo Rey da ter- do; aílim recufou , fendo dou-^~

ra , e no idioma delia,, em que tiílímo , o Magifterio. Efcre-^^

era verfado. veo hum grande volume em*
af'; O Meftre Fr.Simao da Luz, idioma Latino

,
que intituloiiji

celeberrimo Pregador do feu Tropi infignes veteris , ac novi'

tempo , compoz hum tomo de Tejlamenti , ejtifdemque Phrafes:'

Auxiliis. Pregou (e imprimio) Hum tomo de vários lugares

vários Sermoens , nas mayores da Efcritura ad mores,

funçoens , que houve nefta Gi- Fr. Thomaz Durão compoz*

dade. hum livro intitulado ManipulHif*

Fr. Soeiro Gomes , com- Curatorum. Foy efte Padre Pré-d

panheiro de noflb Santo Pa- gador de ElRey Dom Joaó ód

triarcha , Fundador , c primei- IIL , e Meftre do Cardeal In-^

ro Provincial defta Provincia, fante Dom Henrique. >^^

efcreveo , e compoz por or- Fr. Thomaz, Meílre, e ce*^

dem delRey Dom AíFonfo o leberrimo Theologo Heípanhol^Vs

n. as primeiras Leys Geraes
,

perfilhado nefta Provincia , Mcf-^

porque fe governou efte Reyno. tre do Sacro Palácio por Pio

O iVleftre Fr. Thomaz A- IV. Purificou todas as Obras

ranha , que fubftituio na Uni- de Santo Thonaz j reduzindo-as

Part. IV. ^SS^g " ^
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,

adezalete tomos. Sjbre as msf- nhãs ^ e nellaii InquiíiJor Geral,

mas Oh-as : xompo?, doutiílímos Pregador, e ConfeíFor dclRey
Qommentario^s. líx\)mgou as O- Dom Joaó o I. Efcreveo. miii-

kras de Alexandre Tanagino^ Po- tos livros , com que conven»

lio o Cathecifmo com Fr. Eufta- ceo , e deftruiov as hereíias ncftes

chio Lucatelío , Procurador Ge- Reynos , e de Gaftelk , c-omo

ral da Ordem. confta do Epitáfio da fua fepulT

Fr. Thomaz da Penha , ce- tura.

lebre em letras , virtude , e O Mcítre Fr. Vicente da.

elegância predicativa. Compoz Ponte eícreveov httm tomo^ de
hum tomo de Concetioí íobre Ouejioens Theologieas. Eícreveo

Qs Evangelhos de todo o an- era idioma Francez y fobre o
no. Gompoz o Officio , e Re- Artigo da Fé : Credo nnnm Satu-

za do Doutor Angélico Saatoi 0am CatlmlkoMy & ApvJloMcam

Thomaz , de que ufa a Igreja

:

Ecclefiam Romatmm» Elícrcvea ou^

deílro na Latinidade , e na Poe* trroi taMJio. det J^Jgtíerkts Jbeahgirj

íia. \:^ casi. ioi

O Meftre Fr. Thomaz de O MelbeoE«i Umfeecttoi

Soufa , Pregador delRey. Dom Cordeiro efcreweo) hum tomo>

Sebaíliaõ , efcreveo doutiílímos Gótn o, titulo; de Amor deDeju^y,

Commcntarios. fobre Ofeas , e Joely e do próximo.

e he tradição
,, que tarabqm ef- Sov Yiolante do Ceo, Re-

creveo fobre Jofué. ligiofa no Mofteiro de aoíTai

Fr. Vafco de Lucena ef- Senhora do Rofario
,

por o\»r

creveo em idiofua LatitiOf hitra tro nome- da Puofa, deíla Gor-

grande yolume dai Fida de Saa te de Lisboa , v.erfada; llng^-

]^ti\Gil. larmente na arte da Poeiía, ef-

.: -O Meftre Fc-Vicentie Go- creveo hum tomo de bons Fer^

raes^ efcreveo. a; Vida do Vene- fos ^ que logo fe imprimio. De
ravel Padre Fr. Domingos Ana- mais dous tx>mos houve noti-

J<>i/;^Religiofo da Ordem. Hum cia , e que eftavao para fe dar
Qríame Poético ( como deftro á eftampa. Por varias vezes a

rtí arte da Poeíia) fobre a mef- tem occupado os feus celebres

ma vida. Efcreveo as Fe/las Solilóquios ao S^acramento , e a

na. Canonizaç^aÕ' de Sao Raymwi- Chrijlo crucificado, Huns em idio-

/^y.;. Efcreveo, alguns Sermoens ma Portuguez , outro no Hef-
na beatificação, de SaÕ Luiz Bel- panhol , todos pios , e elegan-

traõ. Efcreveo 0% Milagres dos tes.

Santos da Ordem , Santo Am- Grande numero de Relí-

bfoíio de Senna , e Sao Jaco^ giofos , notáveis por letras ,

bo Salomonio; ', os Milagres- da virtudes , e liigarcs
(
que vaó

Imagem do nojfo Padre- em. Sorior diftribuidos. pelos feus > naó
no. Huma Chromlogia das^ Santas fó nefta quarta Parte , mas
da Ordem* h. DefcripçaS da.Ci- nas outras trez ) nos podiaó

dade. Santa r no tempo, enn que occupar , e ennobrecer a pen-

Chrifto Senhor- noííb padeceo na neíla matéria- ^ fe quizef-

nella. femos fazei la. de hum fó Ser-

O Meftre Fr. Vicente de maó,, ou papel de menos vul-

Lisboa, Provinâal das Hefpa- to- ,. que Hiítoriá ; ( como ve-

n mos
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mos praticado em Efcritores

,
efcufando de difputas efte Ca-

que nos podiaõ fervir de ex- talogo , antes o quizemos juf-

emplo , e defciilpa ; mas naó tiíícado , que extenfo.

mendigando eíTe foccorro , c

CA^
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DOS ARCEBISPOS, E BISPOS^

que neftes Reynòs de Portugal , e filas Conquií-

tas 5 teve a Sagrada Ordem dos Pregadores, af-

fim nacionaes , como eílranhos. Entrao também
os que, fendo nacionaes, tiverao eftas Dig-

nidades em outros Reynosr

NTROU em Por-

tugal a Religião

de S. Domingos,
occupando as at-

tcnçoens da efti-

maçao, e do rei-

peito
,
que feus filhos foiíberaó

grangear , com aquelles dous

empregos
,
que fó dignamente

as íabem merecer, como faô,

virtude, e letras, herança glo-

riofa de feu grande Patriarcha.

Naô fe difficultarao eftas noti-

cias aos ouvidos , e reparos dos

noíTos Monarchas , a que fem-

pre os merecimentos acharão as

mãos abertas, como as Familias

íagradas as portas de feus Rey-
nòs , deíejofos de ter aos íeus

Povos bem doutrinados , e o cul-

to Divino com augmentos. Com
máximas taõ Catholicas come-
çarão igualmente a dilatar os

feus domínios , e a entregar

grande parte delles nas mãos
dos Reiigiofos , em que na6 fó

tinha para negocear com Deos
bons Mercieiros , mas em que
achava Prelados , a que entre-

gar fuás Igrejas , conhecendo,

( como lhe hiaó moftrando as

experiências) que erao os mais

próprios efmoleres, coftumados

a viver como pobres , e ilngula-

res Meftres para o exemplo , e

para o eníiuo , como continuos
Cultivadores de fciencias , e vir-

tudes.

Era ( como fempre foy) a

Religião Dominicana , reconhe-

cida oiíicina de fogeitos abali-

zados naquelles dous empregos;
começarão os Reys a tirallos

dos Clauftros , com a cerrexa

de que aproveitavaó os poftos.

Nem o ferem eftes elevados

,

lhe valeo, para que os naõ do-

minaíTe a tyrannia dos tempos

,

fepultando muitos dos grandes

efpiritos
,
que os adminiftrarad

com mais acerto
, que ventura

,

faltandó-lhe a de fe lhe perpe-

tuar a memoria. Diremos dos

que a confeguiraõ , nao mais

merecida , mas mais privilegia-

da.

Foy o primeiro D. Fr. Soei-

ro Viegas , fegundo do nome,
e quinto Bifpo de Lisboa , de-

pois de livre da tyrannia dos

Mou-
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Mouros. Valeo muito com El- Porto , Thefoureiro mór. Na
Rey D. AíFonfo II. paíTando a dç Braga , Arcediago de Ver-
RoYnii fobre o litígio do mefmo mOiin. Ena Collegiada de Gui-

Rey, com fuás irmãas asinfan- maraens , o feu grande Priora-

%s v( hoje Beatificadas ) Dona do pelos annos de 1268. Neíla

Sancha , e Dona Therefa. Sc- grandeza Eccleíiaílica fe acha-

gunda vez pãíFau D. Soeiro á va, quando tomou o habito de
Cur^ , aonde ^reniincjar^do o S. Domingos , vendo-íe no mui-

Bifpado nas mãos dè 'Gregório to, que deixou, o efpirito com
IX. chamado dos prodígios, com que o veftio. No anno de 1270
que noíTo Patriarcha aíTombrava profeíTop , bulcando-o logo Brâ-

o Mundo, voltando a Portugal, ga paj^ a Primazia da fua Ca-

veftíb o habito de S. Domingos d^íra , no fegundo ànnó', que
das mãos do primeiro Provin- contava de Claufura , em que
ciai, que teve efta.Província, o efperava a confirmação, quando
fanto Yarap Uí Fr. Soeiro Go- ElRey D. AíFonfo III. o mandou
mes , de que veftindo também ao Concilio, que fe celebrava em
o efpirito, continuou em huma Lca6 de França,
taô rigorofa obfervancia a vida, Aqui lhe deu o Capello de

que a acabou com demonílra- Cardeal Gregório X. com o Bif-

çoens de que paíTava á eterna, pado Tufculano. Vagando de-

no annno de 1232. pois, por morte de Adriano V.

Fr. Roberto Portuguez,Bif- a Cadeira Pontifícia , foy pro-

po de Sylves no Algarve , rey- movido a ella , cnchendo-a com
nando AíFonfo III. pelos annos fua grande capacidade , como
de i55'4. Aceitou o Bífpado com defempenhando a com acertos,

licença do dito Rey
, porque a que fe efperavaó delia ; lavrava

nomeação nelle foy por ElRey em Viterbo hum Palácio para

de Gaftella AíFonfo X. , naó per- os Pontífices, quando nelle foy

tencendo ainda o Algarve a eíla opprimido em huma ruína , de
Coroa. que com admiração de todos o

D. Fr. Bartholomeu Portu- tirarão vivo , fó para receber os

guez , teve por Clemente IV. o Sacramentos , círcunftancia
, que

mefmo Bifpado pelos annos de fez parecer aquella defgraça ef-

1268. pecial dífpofiçaô da Províden-

D. Fr. Pedro Julião , cha- cia Divina. Faleceo no anno de

mado nas Hiftorias Pedro Híf- 1277 ao oitavo mez do feu Po»-

pano , filho de Lisboa, de ge- tificado. ,. f-;,

ração iliuítre , Filofofo inllgne
,

D. Fr. Domingos Soares , de

e o primeiro, que em Kefpa- naçaó Portuguez, que palTou a

nha compoz na fua faculdade ; Caltella , em que foy Biípo de

na de Medicina foy excelicnte, Avila. Foy peííba de muita con-

em que também compoz pro- ta, o que confirmou a muita que

greííos, que deveo ás Aulas de fez delle ElRcy D. AíFonfo o

Pariz. Occupou rendofos, e au- Sábio , efcolhendo-o para feu

thorizados lugares no Ecciefiaf- Embaixador ao Pontífice Ale-

tico ; o Priorado de Mafra na xandre IV. fobre o direito, que

Díocefi de Lisboa , em que foy tinha ao Império. No anno de

Deaô no anno de 1264. Na do 1267 veyo a ellc Reyno a con-

RiA •
cor-
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cordar a coiiteada

, que havia pio , a mayor perfeição do cuí-

encre o diro Rey , e ElRey D. to Divino
,
que com fuás ren-

AiFonfo líí fobre o Reyno do das deixou augmentado. Mas
Algarve, que reílituido ao nof- nem o grande brado, que cora

fo Rey D. AfFonfo , fez delle fuás virtudes deu neílc goyer-

Biípo ao mefmo Fr. Domingos, no, chegou aos ouvidos dos

a que foy precifo repetir as Mi- noíTos Efcritores
,

que com o
trás, para correlponder ás íuas feu defcuido (anão íeraadver-
muitas virtudes, e grandes le- tencia alhea) nos deixavaõ eíla

trás. gloria, ou roubada, ou defco-

D. Fr. Pafchaíio de Betau- nhecida.

cor, Portuguez de naçaô , Bif- D. Fr. Gualter , Biípo dq
po de Lamego por Innocencio Tangere , Cidade em Africa

VI. no anno de i^^S y reynan- (que a Coroa Portugueza de-

do EIRey D. Pedro I. Entre as veo ao inviílo braço delRey D.
virtudes , e lingular exemplo Aífonfo V. ,

que nella fe gran-

com que apacentou as fnas ove- geou a gloriofa antonomaíia de
lhas, o ornarão a literatura , e Africano.) Deixou eíle Prelado

a clemência. PaíTou a Itália, efta fua Igreja, (ignora-fe a cau-

( ignora-fe o motivo ) e faleceo ia , ) e paífou a Bolonha fua Pa-

em Campania no anno de 1368. tria , em que pelos annos de
Efte Prelado reftituiraô á Reli- 1345' acabou ávida,
giaô Efcritores eftranhos , igno- D. Fr. André Dias , Portu-
rado culpavelmente dos natu- gucz , e filho de Lisboa , Bifpo
jaes, e domefticos. ^ deMegara, (Cidade da Greda)

Como a Ilha de Ceilão per- em que refidio alguns annos,
tenceo á Coroa de Portugal

,

Voltando a eíla Corte pelos de
podemos apontar emCohimbo, 1432 fe recolhço no Convento
Cidade deíla Ilha , hum Bifpo de S. Domingos de Lisboa, on-

Dominicano, que foy D.Fr. Jor- de pela adherencia de fua gran-

daó , natural de. ..... . que ref- de capacidade , o bufcou o gran-

plandeceo em virtudes , fendo de Rey D. Joaõ I. para Com-
Apoftoio da melma Ilha, em que mendatario do Mofteiro de Sa5
entrou ( reynando EIRey D. At- Joaõ da Alpcndrada. Da carida-

fonfo IV. ) mandado pelo Pon- de protentofa deíie Prelado , e
íifice JoaóXXIÍ. com huma nu- dos prodígios, que obrou coni

merofa miífaó de Obreiroá" E- ella, fe acha nos noíTos Eícrito-

vangclicos , aílim noíFos , como res larga Hiftoria.

Francifcanos, com que fez gran- D. Fr. Joaõ ( ignora-íe o fo-

<]e fruto naquellas terras, que brenome ) Bifpo de Tangere,
no anno de 1330 lhe pagarão 9 por Nicolao V. anno de 145" i.

doutrina com a fepultura. D. Fr. Eftevaõ, Portuguez,

D. Fr. Bartholomeu , de na- de que naõ ficou mais que eíle

çao Portuguez , Bifpo da Guar- nome, Bifpo Titular Fholia-

da
,

pelo Pontífice Innocencio ncniçy inpanihis Irifideliumy por

VI. , reynando em Portugal D. Calixto III anno de 1457.

Affonfo IV. Foy exemplariífimo, D. Fr. Gil , Portuguez , Bif-

reduziado aos Cónegos da fua po Coadjutor, e SuíFraganeo do
ig'"^j^ 9 com feu cfficaz exem- Arcebifpo de Braga D. Fr. Lui^

Part. IV. Hhhhh Pi-
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Pires, nos reynados delPvey D. nome (íem mais que o de Do-
AíFoníb V., e D.Joaô o II. pe- minicano) com a fingularidade

los annos de 1470. Eftà noticia de Coadjutor do mefmo Arce-

devemos a huma penna Serafi- bifpo, eleito pelo mefmo Pou-

ca , fervindo ás nolTas de con-^ tifice
,
por morte de D. Fr. Gon-

fiifaó, o que lhe podia fervir de calo. De nenhum dos dous ha

gloria. memoria nas noíTas Hiftorias

,

D. Fr.Jufto Baldino, Bifpo a que as eílranhas caftigaó o
de Ceuta, c Tangere , Primaz defcuido , ellimando o deli£lo

de Africa , celebre por fua cru- de, lhe deixarmos QÍCc aíTump-

diçaô , e virtude
,
que até na to.

morte deveo íinguíar eftimaçaó D. Fr. Ambroílo , Varão
aos Monarchas deita Coroa, íanto, Apoftolico , e MiíGona-

permittindo-lhe fepiiltura no rio das terras em que pregou
Real Convento da Batalha

;
pri- S. Thomé , e de que o íeu ze-

vilegio grande, e mayor o dei- lo, e incançavel exercício Evan-
xar abrir nella o íeu nome , á gelico o fízeraó Arcebifpo , Dig-
entrada do Capitulo deftaCafa, nidade

,
que teve por muitos

cm que os Reaes Maufoleos hon- annos , confumindo , e acabando

raó fua memoria. a vida na cultura daquellas

D. Fr. Duarte Nunes , Por- Chriftandades , em que ganhou
tuguez, Bifpo Titular de Lao- para Deos infinitas almas , e

dicea
,
pelo Pontifice Alexandre para fuás virtudes eternas co-

VI. á inftancia delRey D. Ma- roas.

noel.Foy eíle Prelado o antelig- D. Fr. Joaõ de Riperia ,

nano dos que paíTaraõ á índia Francez de naçaò , Bifpo de Ca-

com efta Dignidade , a exercer lecut , celebre Empório da In-

funçoens Pontifícaes. Teítemu- dia Oriental, em que gaitou a

nhou aquelle Oriente os feus vida, com continuado, ecopio-

merecimentos, ouvindo-o efpa- fo intcrelTe daquella Chriltanda-

Ihar o Evangelho , e vendo-lhe, de.

correfponder copioío fruto. Vol- D. Fr. Bernardo da Cruz,
tando aoReyno, fe recolheo ao Portuguez, filho do Convento
Convento reformado de Avei- de S. Domingos de Lisboa, Bif-

ro, onde continuou huma excm- po de S. Thomé, por Paulo III.

piar vida , e onde pelos annos áinltancia delRcyD.Joaó o III.

de I5'28. teve íepultura. Dignidade, que renimciou ; fe-

p. Fr. Gonçalo de Amo- ria difpofíçaõ do mefmo Monar-
rim, Portuguez, Bifpo Titular ca, que o cfcolheo para feu Eí^

de Hierapoli , Cidade da Alia

,

molermór , fazendo-ojuntamen-

na Arábia, Coadjutor, e Suf- te Reytor da Univcrfidade de

fraganeo do Arcebiípo de Bra- Coimbra , Cidade em que de-

ga D.Diogo de Soufa. Elegeo-o pois fundou ©Tribunal do San-

Leaõ X. no reynado delRey to Officio
,

por commilTaô do
Dom Manoel , naõ logrando a Cardeal Henrique

,
quando go-

Dignidade mai$ que hum an* vcrnava eíta Coroa. Finalmente

no. deixadas occupaçoens taõ deco-

Outro Bifpo teve efta meí* rofas , fe retirou a humas Abba-
ma Cidade, de que fe ignora o dias , em que no anno de 15:50.

aca-
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acabou a vida, tendo alli por índia Oriental) por Paulo ÍV.
alguns annos luftentado a dos que a ella o mandou porMiííió-

pobres , e paíTando a arreca- nario, com «poderes de Legado
dar na gloria o depoíito

, que á Latere. Vivco em Goa , em
em fuás mãos tinha feito. que feoccupou em applicaçoens

D. Fr.Joaó Bautifta, Portu- literárias, econrerfoens Catho-
guez, Bifpo de S. Thomé, no- liças, íervindo a Deos naquel-

meado por ElRcy D. Joaõ III. las Cónquiílas , nao fó como ze-

que o tinha mandado a Roma lofo Prelado , e confummado
fobre importâncias defta Coroa. Theologo , mas como grande
Sagrado naquella Guria, voltou Mathematico , e iníigne Geo-
a efte Reyno , e pedindo aos grafo, e fingularmente verfado

Prelados defta Província doze nas linouasChaldea, c Arábiga.

Religiofos ,' paíTou i fua Dio-

ceíi , defprezando os perigos da-

<]uelle clima , em benefício da

Cultura Evangélica , cm que fe

empregou incançavel , acaban-

do nao tanto ás inclemências

da Zona tórrida , como á obí-

Voltava para eíte Reyno por

Cochim , onde o encontrou a

morte , e lhe deu fepultura o

Convento , que a Ordem tem

naquella Cidade , no anno de

15-60.

D. Fr. Gafpar dos Revá ,

tinaçaó dos coraçoens enrege- Portuguez , Bifpo Titular de
lados dos poderofos , que def- Tripoli , Coadjutor , e SuíFra-

prezavaó os confelhos Evange- ganeo do Arcebifpo de Évora
licos ; fendo tal a magoa de ver o Infante Cardeal Henrique. Foy
naufragar aquellas miferaveis ai- hum daquelles grandes Theolo-
mas defconhecendo o porto

, que gos , e Varoens infignes
,
que da

lhes oíFerecia o Ceo, que fem Religião Dominicana paífaraô

outra doença , paífou a rece- ao Concilio Tridentino
,

por

ber delle a coroa no anno de

íi D. Fr. Jorze de Santiago
,

Bifpo de Angra , Varão igual

mandado delRey D.Joaõ o III.

Voltando ao Reyno, foy o pri-

meiro Cenfor, eRevedor de li-

vros , que teve o Tribunal da

tno vio
,

mente douto
,
que auftero , co- Inquiíiçaõ. Logo InquifidoT cm

Évora , depois do Confclho Ge-
ral em Lisboa , e finalmente Bif-

po , funçoens
,

que dcfcmpe-
nhou , e lugares

, que encheo

com tanta exacçaõ , e inteireza,

e admirou o fagrado

CongreíTo do Concilio Triden-

tino , a que o mandou por feu

Theologo ElRey D.JoaÔ o III.
,

e em que fez huma erudita Ora-

ção , que fe acha nos Aftos do que antes pareceo
,
que lhos ref-

mefmo Concilio. Foy Deputado tituiaó , do que lhos davao.

da Meia grande da Inquifiçaó Faleceo no anno de i5'77

de Lisboa , lugar , que alli tem D. Fr.Jorze de Lemos , Por-

a Ordem , e de que fahio para tuguez , filho do Convento de

o Bifpado, á inftancia do mef- Lisboa, Bifpo do' Funchal, por

mo Rey. Paulo IV. á inftancia delRey

D. JPr. Ambrofio de Ronte- D. Joaó o III. Voltando da fua

cali, poroutro nome Botigella, Diocefi a efte Reyno, já carre-

Maltez de nação, foy Bifpo Ti- gado de annos, largou oBifpa-

.-Éular de Aurenfe ( Peninfula na do, aceitando o fer Efmolcr mór

...uPart. IV. Hhhhh ii dei-
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delRe)[ D. Sebaftiaõ. Falecèo \ reftituindo-íe ao centro do feii

e tem íepultura no Convento de efpirito , e íervindo aos mais

que era filho
, pek)s annos de reformados de exemplo na po-

1568. breza da faa cella, defprezo de
Fr.Jorze Themudo , Portu- fua peflba , exercícios mais aba-

guez , Oráculo dos Theologos tidos da Cafa , empregos , em
do feii tempo

, primeiro Biípo que onaòaíTiiftou a morte, paf-

de Cochim , nomeado pela Rai- fando-o delles para a eterna fe-

nha Dona Catharina
,

por me- licidade.

noridade delRey D. Sebaftiaò, D. Fr. Bartholomeu dos Mar-
Pvcgente defta Coroa. Fello Pau- tyres , celebre com o titulo an-

lo IV. dando áquella Cidade a tonomaftico de Arcebifpo San-

honra de Epifcopal , de que D. to. Foy hum dos mayores Theo-
Fr. Jorze paíTou á Cadeira Prí- logos , e hum dos mayores Pre-

maz de Goa , com a gloria de lados
,
que no feu leculo reco-

o pôr nella a Santidade de Pio nheceraõ as Cadeiras, e confef-

V. Foy incançavel Miíííonario, faraó as Mitras. Nomeou o pa-

grangeando áquella Chriítanda- ra o Arcebifpado a Rainha Do-
de com a fua reforma, e exem- na Catharina , mulher delRey
pio hum copioíiíEmo fruto , e D. Joaò o III. Regente defta

celebrando o primeiro Conci- Coroa na menoridade delRey
lio, quevioaquelle Eftado, em D. Sebâftiaó feu neto. Confir-

que fez ajuíladas , e proveito- mou-o Paulo IV. , e admirou

fas Conftituiçoens para o feu aquella idade ( ainda fecunda

governo. Eíles exercicios , ze- de Heroes ) hum efpirito ta6

lo , e inteireza na Prelaíia, lhe defpido do que mais preza o
conciliarão hum íingular refpei- Mundo ,

que fó o poder execu-

to , e acclamaçoens de Santo, tivo da obediência o fez en-

com que faleceo nos annos de trar no cargo , pondo-o a pe-

1572. na de fe ver nelie , ás portas

,; p. Fr. Jorze de Santa Lu- da morte. Ditofo íeculo o em
zia , Portuguez

,
primeiro Bif- que fe elegiaõ taes Prelados !

po -de Malaca , pelo Pontifice Grandes Prelados
,
que aífim fo-

Paulo IV. nomeado por ElRey biaó aos lugares para que erao

D. Joaõ o III. Varaô Santo , in- eleitos!

ligne Theologo , zelofo Miílio- Com elle entrarão naquella

nario,e celebre Oráculo daquel- grande Igreja a reforma nos

le Empório, que arrebatou com coftumes , o remédio dos po-

ça fos maravilhofos , e refga-

tou da horrível perfeguiçao de
cruéis, e carniceiras feras, que
excommungou ', e extingui o. Re-
nunciado (depois de dous an-

nos de exercício , e grande lu-

bres , o caftigo dos delinquen-

tes , a fogeiçaõ nos rebeldes , a

ley nos Eccleíiafticos , e a jufti-

ça para todos. Foy mandado ao

Concílio Tridentino , onde a-

quelle fabio , e venerável Con-

cro daquella Dioccíl ) o Bifpa- greíTo o efcntou como Oracu-

^;,j( entre os clamores do com- lo. N^ó lhe deíconheceraó o ti-

mum fentimento) nas mãos do tulo, aílim os Pontífices, como
Pontifice Gregório XIII. fe re- os Cardeaes de íeu tempo. Até
collieo ao Convento de Goa, o prefente loao os brados de

íua
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fua virtude ; e na Cúria Roma-
na os grandes motivos de bea-

tificalla.

Alguns annos antes de fua

morte , renunciado o Arcebifpa-

do , fe recolheo ao Convento,
que a Ordem tem em Vianna

,

enfayando-íe naquella fcpultura

recoleta
, para a que brevemen-

te efperava , como íe ainda fe

naó fiara de ter fido enfayo to-

da fua vida. Poz termo a ella

pelos annos de 15-90 , deixan-

do aos Religiofos documentos
para faber morrer , como aos

Prelados para faber acertar. Me-
lhor íe pode ver na fua vida

,

a que deftinou o Ceo por Chro-
niíía a noflb anteceíTor o Pa-

dre Fr. Luiz de Soufa , como
ÍQ k defobrigara na fua pen-
na ( nunca melhor aparada )

do grande aíTumpto , que na-

quella vida tinha dado á efcri-

tura.

D. Fr. Fernando de Távo-
ra , Portuguez , Bifpo do Fun-
chal por ElRey Dom Sebaftiao

( de que foy Efmoler ) confir-

mado pelo Santo Pontífice Pio

V. A fua exafta obfervancia o
poz no lugar de Prior na Ca-
ía de Bemfíca , onde ella cita-

va mais vigorofa. As fuás le-

tras , e erudição teftemunharao

os doutos Commentarios íobre

o Evangelho de Saó Joaó. Naò
chegarão ao Prelo, e perdeo-os

o defcuido. Renunciado o Bif-

pado , fe recolheo á Recoleta

de Azeitão , onde faleceo com
grande íocego de cfpirito , e

edificação do Convento , anno
de 1^77-

D. Fr. António Bernardes
,

Portuguez , Bifpo Titular de

Martyria , Coadjutor , e Suf-

fraganeo do Bifpo de Coim-
bra. Foy nomeado por EiRey

e Arcebifpos. ygj
Dom Sebaítiaó, confirmado por
Gregório XIII. , e taô exadlci^

e exemplar ^no eftado de Pre-

lado
, que nem nelle defconhe-

ceo as fogeiçoens de Religio-
fo.

D. Fr. Gafpar da Cruz , Por-

tuguez , natural de Setuval , Bif-

po de Malaca , nomeado por

EIRey Dom Sebaftiaó. Foy ef^

te Padre hum dos primeiros dèí

ze Mi/Iionarios Dominicanos
;

que paíTaraô á índia em forma
de Communidade a fundar Con-
vento ; e lhe podemos chamar
(depois do grande difcipulo de
Chriílo Saó Thomé ) o Apof-
tolo da China

;
porque naquel-

le vafto Império entrou pri-^

meiro
, que os veneráveis Pa^

dres da Companhia Rogério^

^

e Ri cio. Defte Prelado foy a*

quelle primeiro brado Evangé-
lico

, que foou nos obftinados

ouvidos daquelle Gentilifmo.
Seu foy aquellc zelo fervorofo

,

e intrépido , que entrou por
aquelles facrilegos Templos

,

derribando idolos , e aíTom-

brando poderofos
, que fem íe

atreverem a tirar-lhe a vida
,

(
que elle oíFerecia ao marty-

rio ) fe fatisfizerao com o eSf*

terminarem daquelle Império.
'

PaíTou a Ormuz , Reyno em
que colheo copiofos frutos de
fua Cultura Evangélica ; e vol-

tando a elle Reyno no anno de

1569 , cm que o contagio da
peíle tinha reduzido a Corte
de Lisboa a theatro da miferia

,

naò bailando todo o feu hor-

ror a enfraquecer aquellas cham-
mas de caridade

,
que agora o

defvelavao na afiíftencia dos ert^

fermos , deu bem a conhecer

as que o levarão á reducçaó dos

Gentios. Tirou-lhe o mefmo
mal a vida ,

porque quiz moí-
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trar o Ceo, que viera a acabar tular. Titulo em que os Efe ri-

de lavrar a coroa da eterna , tores daquelle tempo lhe reco-

achando-o efte ultimo , e hor- pilarão a noticia
, que fem du-

roroío golpe com tanto foce- vida mereceria fer mais exten-

go, como foy a fegurança com ça, naò coftumando fobir a bu-

que o tinha profetizado no an- mildade religiofa áquelies hi-

no de 1580. gares, fem que lhe dem amaõ,
'D Fr. Henrique de S. Je- ou letras, ou virtudes. Mas
ronymo , ou de Távora , Bifoo contente-fe o feu nome com a

de Gochim , nomeado por El- gloria da Dignidade
,

que naó

Rey Dom Sebaftiaó , e confir- deixa de fer expreíliva de ma-

mado por S. Pio V. ,è' depois yor talento em feculo, em que

promovido a Arcebifpo de Goa
,

ellas naó coftumavaò fer titulo,

pelo mefmo Rey , e confirma- fem ferem premio. b

do por Gregório XIII. Foy dos Com efte mefmo achamos

grandes Theologos do feu tem- a D. Fr. Jbaó de Cintra , filho

po , experiência
, que o fez do Convento de Sa5 Domingos

companheiro do grande Arce- de Lisboa, com quem os noC-

bifpo D. Fr. Barcholomeu dos fos Eícritores andarão taò ef-

Martyres, ao Concilio Triden- caflbs
,
que fe contentarão com

tino , onde de todo aquelle ve- a generalidade , de que ficaíTe

neravel , e fapientiílimo Con- conhecido por Bifpo do Orien-

greíTo foy efcutado na primei- te.

ra Dominga da Qiiarefma, co- D. Fr. Jeronymo Pereira,

mo Oráculo do Púlpito. No feii Portuguez , hum dos mais ap-

Arcebiípado dcfterrou abufos

,

plaudidos Oráculos do feu fe-

caftigou vícios , e reíiftio a po- culo na Cadeira, e no Púlpito,

derofos, reprehendendo no Pui- Bifpo Titular de Salé , Coad-

pito com- liberdade Apoftolica, jutor SuíFraganeo do Arcebifpo

cem particular com feverida- de Évora, o Infante Cardeal

de prelaticia ; mas efcutadas

íempre as reprehenfoens , co-

mo injuria nas ifençoens da no-

breza , lhe negocearaô a mor-

Henrique , a inftancia defte Prín-

cipe , e dclRey Dom Sebaf-

tiaó. De fua grande erudição,

e capacidade literária , teíle-

te
,
que bebeo distarçada em ve- munhou muitas vezes a Inipren

neno, acabando vi£lima do Inf- fa.

ti tu to Apoftolico no anno de

1582.

D. Fr. Jorze de Padilha
,

Portuguez , filho do Convento
de Saó Domingos de Lisboa

,

peíToa de grandes letras, e eru-

dição
;

paíTando a Itália , foy

eleito Bifpo de Civita Ducale,

no Eftado de Parma
,
por Cie- Vigário Geral de toda a Or

mente VIII. Ignora fe o anno dem
,
por Clemente VIII. Fa

em que faleceo. leceo em tempo delRey Dom
D. Fr. António de S. Do- Sebaftiaó , de que foy Préga-

mingos , Portuguez , Bifpo Ti- dor. j

D.

D Fr. António de Soufa ,

Portuguez , da Cafa dos Con-
des da Caftanheira , venerado,

e reconhecido por Religiofo

reformado , e infigne Theolo-

go. Foy Bifpo de Vi leu , de-

pois de governar cfta Provín-

cia , como Provincial , e como
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D. Fr. António Valente, â- ^o, V. Varaó verdadeiramente

lho de Lisboa , Bifpo de Sap Apoftolico , iníigne em virtu-

Thomé á inftancia de Filippe des , celebre em letras. Aca-
II. por Clemente VIII. Entre bou pelos annos de 1Ó14 , fa-

vários lugares , que lhe deu a criifícando a vida ao Inílituto

occupaçaô literária, íe fez ode Evangélico, com que querendo
iníigne , e celebre Moralifta. defterrar abufos , e caftigar er-

D. Fr. António de Santo ros , concitou contra íi a obfti-

Eftevao , Portuguez , natural naçaõdos comprehendidos
,
que

de Lisboa , Bifpo de Angola á diflimulando a vingança em hum
inftancia de Filippe II por Cie- veneno , lavrarão a coroa a feu

mente VIII. refulta do íingular zelo Apoftolico.

nome de incançavel caritativo

,

D. Fr. João de Portugal ,

que fe grangeou no tempo da filho legitimo dos primeiros

pefte , como de outro ainda Condes de Vimiofo Dom Af-
mayor

,
que como Obreiro E- fonfo de Portugal , e Dona Lui-

vangelico , lhe tinha nefte Rey- za de Gufmao , irmaó de Dom
no dado o Púlpito. PaíTando á Luiz de Portugal , IV. Conde
fua Dioceíi , baftou o exemplo de Vimiofo.

(
que morrendo pa-

de fua inculpável vida , para ra o Mundo , abraçou o Infti-

com mover os mefmos Gentios, tuto Dominicano, bufcando no
acabando o zelo de fua prega- feu habito amortalha, nos feus

çaó
, que muitos deixaíFem os Clauftros a fepultura) Nas me-

idolos , e que os Gatholicos morias da Provincia nos deveo
mais efquecidos choraíTem fcus mais larga efcritura. Chegou
peccados. Entre eftes exercícios Dom Fr. Joaó á Cadeira Epif-
o chamou o Ceo para a retri- copal de Vifeu , depois de ter

buiçaó eterna ( deixando a Fé occupado os lugares de Depu-
nelte Reyno , em grande par- tado doConfelho Geral do San-
te propagada) pelos annos de to OiEcio , e de Pregador de
lóoc?. Filippe III. , a cuja inftancia

D. Fr.João da Piedade, Bif- foy confirmado por Urbano
po de Macao

,
por Clemente VlII. , fobejando-lhe os degraos

VIII. á inftancia de Filippe II. da natureza para fobir á Mitra

,

Eícutou-o a mayor parte do na exafla obíervancia de Reli-

Imperio da China , incançavel giofo reformado , e na commua
pregoeiro da palavra Evange- experiência de profundo Theo-
Jica , correípondendo copiofo logo, laboriofo exercício , com
fruto aos fuores de feu conti- que deu ao Prelo quatro to-

BUO exercício , cm que defem- mos, irrefragaveis teílemunhas

penhando as obrigaçoens de fiel de feus grandes elpiritos. Fa-

Obreiro, voltou a efte Reyno a leceo (tendo dado principio ao

efperar a paga no canto de hu- Mofteiro do Sacramento, dito-

ma cella, no Convento de A- fo fepulchro da melhor nobrc-

brantes , cm que teve lepultura za defte Reyno ) fufpirado de
pelos annos de 1628. fuás ovelhas , acclamado fanto

D. Fr. Sebaftiaõ da Afcen- por fuás obras , confirmando-as

faô , Bifpo de Cabo Verde , á a fragrância de feu corpo
,
quan-

inftancia de Filippe II. por Pau- do levado á urna do fepulchro,

em
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em que fe entendeo Feniz de ceíi , em que fe admirou feu ze-

melhor vida íeu efpirito pelos lo Apoílolico , e incançavel ex-

annos de lóiS. ercicio, na redacção ao Bautií-

D. Fr. Domingos da AíTump- mo , em que contou numerofa

çâo , Porruguez , Bifpo de An- Gentilidade
;
gloriofo trabalho ,

gola por Urbano VIII. á inftan- em que lhe eftabeleceo a morte
cia de Filippe III. pelos annos a opinião de íanto no anno de
de 1627. 1640.

D. Fr. Agoftinho das Gha- D. Fr. António da Reíur-

gas , Portuguez. Foy eleito por reiçaõ , Portuguez , Bifpo de
Urbano VIIí. Arcebifpo de Na- Angra por Urbano VIII. á ínf-

vifan na Arménia, em que reir tancia de Filippe III. Foy Ora-

plandeceo fua grande capacida- culo da Theologia no feu tem-

de
,
prudência , e zelo , falecen- po , como teftemuuhou a Ga-

do com opinião de irreprehen- deira de Prima da Univeríida-

íivel Prelados pelos annos de de de Goimbra , que occupou

,

1653. e ennobreceo
,

paíTando delia

D. Fr. Miguel Rangel, Por- á fua Dioceíl , que o admirou ,

tuguez , Arcebifpo de Go- e reconheceo pay de pobres,

chim por Urbano VIII. á inf- e exemplar de Prelados , co-

tancia de Filippe III. Foy Va- mo fe vio em todas as ac-

raó claro em letras , fuás vir- çoens de fua vida , e fe efcutou

tudes fe authorizaraò com pu- nos lamentos, que acompanha-

blicos milagres ; feu efpirito rao fua morte ,
grangeando-lhc

Apoftolico fe vio na copiofa re- huma , e outra acclamaçoens

ducçaõ dos Gentios; feu zelo, de fantidade ; entre ellas paf-

e valor prelaticio , em arruinar íou defta^ vida pelos annos de

Templos, edefpedaçar idolos; 1637. ^ l^^ f^x

fua obfervancia religiofa no re- D. Fr. António do Rofario ,

formado Gonvento de Santa Bifpo de Malaca, a que o def-

Barbara
,
que fundou á Ordena cuido da Religião pagou com

em Goa , cujo Arcebifpado go- o deixar defconhecido naquella

vernou por dous annos. Fale- honra, a que elle lhe grangeoii

ceo no de 1644 , com tanta com a Mitra, e lhe poderá aug-

magoa da fua Igreja , como mentar, íabendo-fe o exercício

teftemunhos de paíTar á Triun- delia.

fante , o que confirmou depois D. Fr. Fernando de Ol io-

de hum anno a incorrupçao ve , Flamengo de nação , foy

com que foy achado feu corpo Bifpo do Funchal , nomeado
Com mais individuação o dei- por ElRey Dom Joaô o IV. ,

xáraos aqui efcrito no livro quar- que premiando-lhe o zelo com
to. que intentou , e difpoz a liber-

D. Fr. Manoel Telles , Por- dade do Infante Dom Duarte

tuguez, iníigneThcologo, que feu irmaó , (que no Gaftello

da Gadeira do Magifterio , e de Milão faleceo a tempo , que

da de Provincial deíla Provin- eftava facilitado taõ grande ne-

cia
, paílbu a occupar a Pri- gocio ) o deílmou para aquel-

«laz de Goa por Urbano VIII. la Mitra , a que naó paíFou

á inílancia de Filippe III. Dio- com o meímo fucceíTo , que ti-

y,juv.i liiijLj .3* • níia

.^iiií
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, que a

merecella. Faleceo em ....

D. Fr. Domingos do Rofa-
lio , Irlandez de naçaô , filho

da Provinda de Caílella pelo

habito, e deíla de Portugal pe-

la filiação. Filippe III. o man-
dou por feu Embaixador a In-

glaterra a Carlos I., e a Roma
ao Pontifice Innocencío X. El-

Rey Dom Joaó o IV. o man-
dou por ícu Embaixador a Fran-

ça a Luiz XIV. A Rainha Do-
na Luiza ao mefmo Reyno

,

com o mefmo cara£ler , e a Ro-
ma a Alexandre VII. Foy Con-
feflTor da mefma Rainha , e do
feu Confelho ; e ( falecido El-

Rey) com continua aílíftencia

no feu governo. Em taõ gran-
des , e repetidas occupaçoens
andou fempre o feu defintcref-

Te ao paíFo da fua capacidade *

recufou o Arcebifpado de Goa,
e alguns Bifpados

,
que que-

riaõ ou fatisfazer , ou exerci-

tar feus merecimentos , vindo

a aceitar o de Coimbra , obri-

gado do Collegio dos íeus Re-
ligiofos

,
que neceíEtava de foc-

corro, mas foy já a tempo em
que os achaques , e os annos lhe

embaraçarão eífes propofitos
,

perdendo o Collegio aquelle

arrimo , e aquella Dioceíi hum
grande Prelado , de que já dei-

xamos mayor noticia no quarto

livro. '' ">'>

D. Fr. Fernando da Encar-

nação, illuftre por nafcimento,

letras, e virtude, que lhe gran-

gearao a Mitra de Cochini; lo-

go do Algarve por ElRey Dom
Joaó o IV. Faleceo em Bemfi-

ca, com a grande opinião, que

mereceo a fua obfervancia. Nef-

tas memorias tem mais larga

noticia.

D. Fr. Lourenço de Gaílro

,

Part. IV.
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illuftre por nafcimento , fingu-

lar por obfervancia , letras , e

Púlpito , Confeífor delRey D.
Aflfonfo VI. Primeiro exercitou

a Mitra de Angra, depois a de
Miranda , em que faleceo. Já fua

vida nos deu mais larga elcri-

tura.

D. Fr. Gregório Lopes , na-

tural da China , filho no habi-

to das Filippinas , Bifpo Titu-

lar Bafilicano por Clemente X.
Foy efte o primeiro Bifpo , o
primeiro Religiofo , o primei-

ro Sacerdote, e o primeiro Mif-

ílonario ,
que ao grande Impé-

rio da China deu a Igreja Ro-
mana. No anno de 1666. efcu-

taraó fua voz Evangélica na-

quellas vaftiílímas terras nove

Províncias , em que bautizou

duas mil almas. Na Provincia

de Totien , ( em aue já havia

alguma Chriftandaac) reduzio
cem , bautizou quinhentas e cin-

coenta e féis , e confirmou os
antigos Cathoíicos , reforman-

do-os dos erros
,

que defde o
tempo de S. Thomé introduzio

a diuturnidade.

O Pontífice Clemente X. o
conftituío Vigário Apoftolico

de Nankim, Adminiftrador das

Provincias de Pekim , Xanti ,

Xantung , Honan , Xarti , e

da Provincia da Corea , com
ampliífimos poderes. Florecia

pelos annos de 1677. Toca a

eftas memorias , e a efte Rey-
no ,

por ferem as Igrejas da

China do Padroado Real.

D. Fr. Manoel Pereira , Bif-

po do Rio de Janeiro ,
grande

Theologo , e Pregador infig-

ne. Na Cúria Romana
, ( em

que fe pezou fua grande capa»

cidade ) fe fez hum lugar igual

a ella , fendo companheiro do

Meftre Geral Rocaberti , Pro-

liiii vim-
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vineial ãa Terra Santa , Viga- Prelatura laboriofo. Faleceo no

rio Geral de toda a Religião, anno de 1677.

Nefte Pveyno foy do Coníelho D. Fr. Pedro Pacheco, (glo-

Geral do Santo Officio , Secre- riofo deícendente daquelle rayo

tario de Eftado delRey Dom Luíitano
,

que fulminado no
Pedro II. Já neftes papeis dei- Oriente, aíTombrou todo o Mun-
xamos delle mais individual no- do; o grande Duarte Pacheco,

ticia. efpelho de Heroes abalizados
,

D. Fr. Domingos de Guf- como de merecimentos queixo-

mao , filho do Duque de Medi- fos ) foy Vigário Geral da Con-
na Sidónia , fobrinho da Rai- gtegaçaó da índia , a que naõ

nha Dona Luiza , e primo dei-

Rey Dom Pedro II. dos gran-

des Theologos do feu tempo.

chegou ; e arribando a efte por-

to de Lisboa , o nomeou ElRey
Dom Pedro o II. Bifpo de Go-

Vindo a efte Reyno, o nomeou chim, confirmado por Innocen-

EU\ey primeiro Bifpo de Lei- cio. ..... Paflbu á índia, onde
ria , confirmado por Innocen-

cio XI. Promovido depois ao

Arcebifpado de Évora , o go-

vernou comfingular prudência,

e prevalecendo á fua grandeza
a moderação religiofa , antes

que Prelado
,
pareceo efmoler

defempenhou a expeftaçaó
,
que

fe tinha de feu grande zelo , e

paftoral vigilância , fendo hum
dos Prelados

, que naquellas

Chriftandades deviaô fer eter-

nos. Faleceo com edificação , e

magoa àos Rehgiofos , e povo

da fua Igreja , em que faleceo de Goa, onde refidia pelos an-

no anno de 1689, e em que tem nos de 1713- Já neftas memo-
fepultura. rias nos deveo mayor noticia.

D. Fr. Valério de Sao Ray- D. Fr. Jofeph de Jefus Ma-
mando , Portuguez , hum dos ria , Portuguez , Bifpo Titular

Hiayores Theologos, que vene- de Patara, nomeado pelo Au-
raraô os Meftres do feu fcculo. guílo Rey , e Senhor noíFo D.
Foy Provincial defta Provincia , Joaó o V. o Magnifico , e con-

Deputado do Gonfeiho Geral firmado por Clemente XI. Já
delle deixamos noticia.

D. Fr. Manoel de Santo An-
tónio , Portuguez , natural de
Goa , filho da Congregação da
índia, Bifpo de Malaca, infig-

ne Theologo , Religiofo refor-

mado , Prelado zeloío , incan-

çavel MiíHonario. Mais larga

do Santo Officio , e Bifpo de
Elvas , a que paífou taõ pobre
como vivia na Religião, fendo

nella hum exemplar de Religio-

fos , como na lua Diocefi o foy

de Prelados. Delle deixamos
mayor noticia no primeiro li-

vro.

D.Fr.Jacintho de Saldanha, noticia tem no quarto livro.

Portuguez, nobre de geração, Efte Catalogo de infignes

Biípo Titular, Coadjutor, e Prelados, e gloriofos filhos da
Suíraganeo do Arcebifpo de Religião Dominica

,
quizemos

Goa Dom Fr. António Brandão, encoltar a eftas memorias delia
,

Religioío de Cifter. Foy namea- para fuisfazer aos Culcivadores

do por ElRey Dom Pedro II. da Hiíloria , condemnando a

confirmado, por Innocencio Xí. culpável omiíFaõ dos Elcrirores

Na Religião foy reformado , na Portuguezes, a cujas pennas pa-

re-
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parecerão fempre fuperfluas , ou

pouco importantes as glorias

dos Regulares , fem advertirem

que
,
pertencendo ellas á decên-

cia da Igreja , devem , e faô as

primeiras a executar a fua efcri-

tura. Nao he menos repreheníi-

vel nos domefticos o defcuido

,

- — - f

'iSffiiv .

e Àrcebifpos. 805
com que deixarão nas mãos do^

tempo os mais dos progreíTos

de feus Irmãos , iníignes Reli-

giofos , em que nos roubarão

alTumptos á penna , créditos á

Provincia , e exemplos á pieda-

de Catholica.
-ofj Ir.

3U|í f eoDfibiS' >oí>
...t,,a,« a:.

Jioy3>t obeqlid*^:

q ifilugníl mo:í í

í 8ob i-
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índice
DOS capítulos, que se contem

nos quatro livros deíla quarta Parte da

Hiíloria de S. Domingos 5 efpecial

deíle Reyno 5 e Conquiílas de

Portugal.

PRIMEIRO LIVRO.

CA P. L De alguns to , Fr, António de Jefus ,

filhos do Convento Fr.Thomé de Mendonça,
de Santarém y que e Fr. Belchior de Franp

,

deixarão nome , e ir.

opinião de virtude , pag. CAP. V. De alguns Reli-

2. giofos filhos defie Con-

CAP. II. Addiçao afunda- vento , de reputação em
çaõ do Convento de Sao letras , e Púlpito , e tira-

Domingos de Lisboa , de dos da Ordem para Bif-

aigumas particularidades

,

pos , 21.

que fe vem nelle ao pre- CAP. VI. De Fr, Manoel

finte, 8. do Rofario , Irmão Con-

CAP. III. Dos Meflres Fr. verfo , filho do Convento

Pedro de Magalhaens , de nojfa Senhora dos Mar*
Fr, Agofiinho de Cordes , tyres de Elvas , 27. ^

Fr. Guilherme do Vadre, CAP. VIL Dos Padres Fr.

13. Raymundo da Purifica-

CAP. IV. Dos Padres Fr. çaÕ, e Fr. Manoel do Ro^

Manoel do Efpirito San- fario , filhos do Convejito

de
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de S, Domingos de Gui- Padre Mefire Fr, "JoaS

maraetjs ^ 31.

GAP. VIII. Do Irmão Con-

verfo Fr, 'Jorze dos San-

tos , filho do Convento de

de Vafcomellos , Entra na

Religião'^ cargos , que te-'

ve nella 3 como fe houve

nelles óp.

Évora , chamado o Por- CAP. XVI. Retira-fe ao

teiro Santo na^oz doipo-

vo. Entra na ReJigiaÕ,

fua viday e exercidos nel-

la,^^,

CAP. IX. Continuao-fe as

noticias do Irmão Fr,Jor-
ze 5 42.

CAP. X. Do Padre Mef
tre Fr, JoaÕ de Portu-

^ Convento da Cartusça de

. Santa Maria de Paular

de Segóvia y 80.

CAP. XVII. Dajfa o Vene-

rável Padre a Évora , por,

mandado de Filippe IV
Da-fe conta de hum pro-

digiofo cafo y
que ahi lhe

fuccedeoj 82.

gal, Bifpo de Vifeu , /- CAP. XVIII. Vifita a Pro-

íbo do Convento de Evo- vinda ; cafos , que Ihefuc-

ra^A^Z. -fíhB, cederão, SS's::^At
CAP. XI. Continuao-fe as CAP. XIX. Sabe de Com-

noticias do Mefire Fr,

,.x^oao de Portugal-, 50.

CAP. XII. Do Padre Fr.

Frandfco da Purificarão ,

e o Padre Mefire Fr,

António da Encarnarão

,

-..que foy Provincial de Ar-
tr menta , amhos filhos do

mefmo Convento de Evo-

CAP. XIII. do Mefire Fr.
y'\^ Valério de S, Raymundo ,

B^ifpo y que foy de Elvas ,

filio defia Cafa de Évora

,

CAP.^ XIV. De alguns Re-
ligiofos filhos defia Cafa ,

fofiella, recolhe-fe em A-
veiro, Offerecem-lhe o Bif
pado de Miranda , naS

aceita, Efcolhem-no Vifi-

tador da Congregação de

Sao yoaS Evangelifia ;

efcufa-fe, DaJfa a Coim-

bra a vifitar o Santo Tri^

hunal por ordem do Su-

premo de Lisboa , a Um-
verfidade pela delRey , e

os Conventos da Ordem ,

de Irlandezes , Frades , e

Freiras y pela do Mefire
Geral, Efcufa-fe ao Ar-
cebifpado de Braga , ofi^e-

recido por ElRej , 87.

aonotáveis em virtude , e le- CAP. XX. Recolhe-fe

trás ^6^, . Mofieiro do Sacramento,,

CAP, XV. Do Vemmvel como feu Vigário. Da-fe

con-
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conta das virtudes , em
que mais fe efmérou. To-

cao-fe algunsfucceJJos em
confirmação y 92.

CAP. XXI. CafosprodigíG'

Jos j que coníinuaS o ar-

gumento de fua virtude.

Cahc em huma grave en-

fermidade '^ origina-fe del-

ia fua morte ^ 99.
CAP. XXII. Defeu notá-

vel tanfito , e circumjian-

cias defeu enterro^ 103.

CAP. XXIII. Noticia das

exéquias ; cafos notáveis ,

que obrou o Ceo , medi-

ante fuás Relíquias \ bre-

ve relação de fua fifiono-
mia^ e prendas, 109

CAP. XXIV. Do Padre Fr.

Luiz de Sou/a , filho def
te Convento^ eChronifia

da Ordem nefies Rejnos

de Portugal^ 117.

CAP. XXV. Do Mefire

Fr, Fernando de Mene-

zes^ Bifpo do Algarve,

e do Padre Fr. Francifco

de S. Domingos da Cruz ,

12
3

CAP. XXVI. Dos Padres

Fr. Aharo de S. Jofeph ,

Fr. yoao de AragaS, Fr.

~- Francifco de Santo Tho-

maz , e Fr. 3íartinho da

Fonfeca , filhos do rnefmo

Convento, 129.

CAP. XXVII. Dos Mef
três Fr. Manoel Pereira ^

imeiro livro. S07
e Fr. Lourenço de Cafiro ,

tirados da Religião para

Bifpos y filhos da mefma
Cafa de Bemfica ^ 1 3 6.

CAP. XXVIII. Dos Pa-

dres Fr. Nicolao do R'o-

fario , Fr. João Barre-

to , Fr. Jacintho do Ef-
pirito Santo , filhos defie

Convento , e de dous Ir-

mãos , o Padre Fr. Luiz
da Cruz , e o Irmaô Fr.

JoaÔ de Portugal, 142.

CAP. XXIX. Addiçaõ ao

Convento de nojfa Senho-

ra da Alifericordia da

Filia de Aveiro, 147.

CAP. XXX. Do Padre

Prefentadú Fr. Mattheus

Tofcano , e dos Padres
Fr. Manoel da Eitcarna-

çao , Fr. jfacimho dos

Anjos , Fr. Luiz da An-
nunciaçao , e do Mefire
Fr. Domingos Freire , fi-
lhos do Convento de Avei-

ro, 149.

CAP. XXXI. Do Mefire
Fr. António da Re/ur-

reiçao , Leme de Prima
da Vniverfidade de Coim-

bra , Bifpo de Angra , fi-

lho do Convento de Azei-

tão, i^j.

CAP. HlOLlí. Dos Padres

Fr. Pedro Martyr , Fr.

Jeronymo das Chagas ,

Fr. António da Nativi-

dade y Fr. Manoel do Def
ter-
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terro , e Fr, Jorze de

Santo Thomaz^ 157.

CAP. XXXIII. Do Mar-
tjr Fr. 'Jofeph de Mo-
rant. Memoria pertencen-

te ao Convento de S. Se-

bajiiaô de Setuval , 162.

CAP. XXXIV. Martyrio , e

milagres do Venerável Fr,

^fojeph de Morant , 1 6j,

CÀP. XXXV. Bo Padre

Fr, Domingos do Rofa-
rio 5 no feculo D. Luiz de

Portugal ^ terceiro Conde

de Vimiofo , filho do Con-

vento de Almada^ 172.

CAP. XXXVI. Do Meflre
Fr. Fernando Soeiro , fi-
lho defie Convento de Al-
7nada\ e alguns Religio-

fos defia Provincta , de

que fe duvtda ^ ou ignora

a Cafa^ 174.

CAP. XXXVIl. Fundação
do Convento de Santa jfo-

anna , Princeza de Por-

tugal ^ da Ordem dos Pre-

gadores ^ 183.

gundo livro.

CAP. XXXVIír. Dos Re^

Ugiofos filhos defia Pro-

vinda^ que occuparao ^ e

Jervirao os lugares do

Conjelho Geral da Inqui-

fiçaõ, Aponta-fe como os

filhos de Sao Domingos

forao os primeiros a que

os Pontífices commetterao

a fundação defie Santo

Tribunal , e as primazias^

que nelle teve efia Pro^

vincia ^ 192.

CAP. XXXIX. Continua-

fe a matéria precedente y

ehuma recopilaçaô dafun-

dação do Tribunal do San-

to Oficio no Reyno dt

Portugal^ 195.

CAP. XL. Dos Religiofos

de Sao Domingos , per-

tencentes a efla Provin-

da y e que nos Reynos , e

Conqutfias de Portugal y

merecerão Mitras ^ como

dos que fe efcufaraó a el-

las y 206.

SEGUNDO LIVRO.
CAP. L Das Madres

Dona Violante de Men-
donça , Dofia Anna de

Mendonça , Dona Fran-

cifca de Noronha , e Do-
na Ignez Henriques no

Mofieiro de Sao Domin-

gos das Donas , 211.

CAP. II. Das Madres So-

ror jferonyma das Cha-

gas , Soror Meda de Sao

Francifco , Soror Fran-

cifca Henriques ; e da Ir^

mãa Converfa Sor Maria
do
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CAP. ÍIÍ. Das Madres
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e a Irmãa ConverJ.a^ So-

ror Francifca Coutinho
,

. tsdas irmãas. E das Ma-
dres Soror Margarida do

Efpirito Santo^ , Soror

Filippa de Siqueira-) So-

feph y Soror Anna da Ap-
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ria de Sao Jofeph , *Sb-

ror Luiza da Conceição ^

Soror Antónia de Sao

Domifigos , Soror Joan-
na Bautijla^ e Soror An-
na de '[fefus , da mejma

Cafay 236.

ror Maria Magdalena^ CAP. Vil. Das Madres
Soror Anna de Macedo ^

Soror Marianna de ^e-
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220.
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rina das Chagas , Soror
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CAP. V. Das Madres Soror

Maria do Bautifmo , So-

ror Ifabel da Madre de

Deos y Soror Luiza de

Saõ Rayniundo , e outras

. Jilbas do mefmo Mojleiro ,

232.

CKV^Nl, Das Madres So-

Part. IV.

Soror Maria do Rofario ,

Soror Maria do Sepul-

chro y Soror Paula da
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índice do
"úentes de opinião

, qi/e

viverão , e acabarão na

mefma Cafa^ i^i.

CAP. XV III. Das Madres
Soror Catharina do Pre-

fepio y Soror Ifabel de

Chrijlo 5 Soror Aldonça

da Magdalena , Soror

Magdalena do Horto
,

Soror Marianna de Sao

Miguel 5 Soror Joanjia

de Jefus ^ Soror Catha-

rina da Cruz , do Mo/-
feiro de nojfa Senhora da

Saudação de Monte mor
o Novo^ 299.

CAP. XIX. Da Madre So-

ror Maria das Chagas y

filha do Mojleiro de nof-

fa Senhora da Annuncia-

da de Lisboa^ 305'.

CAP. XX. Das Madres
Soror Maria de Jefus j

e trez irmaas Soror Bri-

tes do Sacramento , So-

ror Anna de ^efus , So-

'-ror*^'Catharina do Efpi-

rito Santo 5 do mefmo

Mofieiro da Annunciada y

309-

CAP. XXI. Das Madres
Soror Elena da Ctuz ,

Soror Maria da Vera

CruZy Soror Catharina

da Cruz-, Soror Marga-
rida de Saõ Miguel , e

outras Madres de repu-

tação 5 e nome ; e de duas

Irmaas Converfas do mef-

fegiiíido livro. ""Sn
mo Mojleiro da Anmm--
ciada > 3 1 3 •

CAP. XMl De Soror Ifa-

bel dos Anjos 5 e Soror

Faufiina das Chagas ,

Converfas da mefma Ca-

fa da Annunciaduy 318.

CAP. XXIII. Da Madre
Soror Leojior de Santa

Therefa^ da mefma Cafa
da Annunciada ; e algu-

mas particularidades del-

CAP. XXÍV. Das Madres
Soror Branca , Soror An-
tónia Henriques , Soror

Brites do Prefepioy So-

ror Maria da Refurrei-
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pirito Santo , Soror Bri-
tes da Conceição , Soror

Ifabel Bautifla , e de ou-

tra Religioja y fem mais

nome , que a fua vida.

Todas filhas da Cafa de

noJfa Senhora do Parai-

foy da Cidade de Évora

,

35^-
CAP. XXV. Das Madres

Soror Ifabel dos Anjos ,

Soror Leonor do Efpiri-

to Santo 5 Soror Maria
do Monte Olivete , Soror

Cecília da Encarnação ,

Soror Maria da Amitin-

ciaçao 5 Soror Franeifca

das Chagas , Soror Ca-

tharina do Efpirito San-

to y Soror Antónia de ^e-

Kkkkk ii fusy
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fus 5 e de trez Irmãas Soror Violante do Ceo ; e

Converfas , Soror Do- de huma Pupilla, ambas

mingas , Sot*or Águeda da mefma Cafa da Rofa,
•^' da Cruz^ e Soror Maria 3 65.

de Belém , todas da mef- CAP. XXX» Das Madres

ma Cafa do Parai/o de Soror Catbarina do Naf-
Évora, 337, cinientõ , e Soror Brites

CAP. XXVI. Das Madres de Sao Jofeph do Mof-
Soror Brites de Lima , teiro de Sao j^oaÕ de Se-

oH da Cruz ^ Soror Bri- tuval , 367.

tes da Encarnação y Soror CAP^ XXXI. De outras

Leonarda da Trindade , Religiofas , que falecerão

Soror Guiomar dos Fieis com opinião de virtude

de Deos > Soror Urfula nefla Cafa de SaÕ João
de Santa Maria ^ Soror de Setuval, e de algumas

Antónia de Jefus , Soror notabilidadès pertencentes

Magdalena dú Silva, fi- a tila, 371.
Ihãs do Mopiro da Rofa^ CAP. XXXII. Das Madres

3j-ô. Soror Maria da Affump-

CAP. XXVII. Das Madres çaÓ, e outras Religiofas ,

Dona Maria de S. Lou- filhas do Mofleíro de nof-

renp 9 Dona Anna da fa Se?íhora da Graça da

Afcenfao , Dona Maria Villa de Abrantes ; e da

de Sao Sebafliao , Dona Irmaa Cònverfa Leonor

Iria de Mello , Dona An- de Jefus , do mefmo Mof-
tonia de Brito , Soror teiro, 375'.

Barbara de Sao Francif CAP. XXXIII. Das Ma-
ço , Soror Anna Bautif dres Soror Luiza de Deos,

ta , Soror Catbarina de filha dos Condes de Vi-

Sena , Soror Ignezde San- miofo , e da Cafa de San-

ta Maria , do mefmo Mof- ta Catbarina de Sena de

teiro da Rofa, 355. Évora, 379.
GAP. XXVIII. Da Madre CAP. XXXIV. Das Ma-

Soror Ignacia dos San- dres Soror Catbarina do

tos , e da Irmaa Conver- Evangelijia , Soror Lui-

fa Soror Maria da Af- za da Columna , Soror

fumpçaõj do mefmo Mof Barbara da Trindade ,

teiro da Rofa, 360. Soror Felicia ^da Purifi-

CAP. XXIX. Da Madre cação, Soror Maria dos

An-
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Anjos ; e da Irmãa Con- das primeiras , que com
verfa Soror Ambrojia de nome , e reputação entra-

Santa Agojlinho ^ filhas rao nella ^ 40 j.

da mefma Cafa de Santa CAP. XXXVílI. Da Ma-
Catharinay 386. dre Soror Ifabel do Ef

CAP. XXXV. Fundação do pirito Santo , da Tercei-

Mofieiro de nojja Senho- ra Ordem da Penitencia.

ra da Oliva y do lugar do Primeiros pajfos da fua
Tojal y 393. vocação ^ 410.

CAP. XXXVI. De algu- CAP. XXXIX. Toma So-

mas particularidades def- ror Ifabel o habito, Fa-
ta Cafa^ e das Madres vores ^que mereceo doCeOj
Soror Águeda da Graça

, fua virtude ; acaba fanta*

Soror Juliana de Sao mente ; circumfiancias ,

Bernardo , Soror Catha- que fe admirarão em fua
rina de Sao Jofeph » e morte ^ A^S*
outras ^ que com bom no- CAP. XL. De Soror Lui-
mefalecerão nella , 3 97. za de Jefus \ Freira da

CAP XXXVII. Das Ir- Terceira Ordem ^ ^v^,
mãas Terceiras da Villa CAP. XLL Da Madre So-

de Guimaraens. De feu ror Joatina de Távora y

recolhimento , e volunta- da Terceira Ordem de Sao
ria claujura , e noticia Domingos

^ 424.

TERCEIRO LIVRO. w

CAP. I. Dos Fundado- fobre afundação defia Ga-

res defla Cafa , e em- fa, Da-fe a razaÕ de /»-;

baraços y que je oppuze- titular-fe do Santiffimo

raÔ á fundação delia ,
Sacramento , 439.

429. CAP. IV. ^^m para pri-

CAP. II. Impetra-fe licen- meiras Fundadoras defie

ça do Geral, Efcolhe-fe Mofieiro , e entrao nelle

fitio, Da-fe principio ao lieligiofas de Santa Ca-

novo Mofieiro^ 437. tharina de Sena de Evo-

CAP. III. Refremfe ai- rw^ da-fe noticia de quem

guns vaticínios de peffoas forao ^ 443.
de reputação em virtude ,

CÃP. V. Elege-fe a pri-'

Part. IV. LIlll ;«^/.
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moira Prioreza do Mof- Soror Magdalena dó San-

^-i^^eiro ; acodem Religiosas tijjlmo Sacramento , e So-

de outros-^ tom^o o babi- rorTherefadeJeJus^am"

. to Dona Filippa de Por- bas irmaas, 488.

. tugal , e a Condejfa Fpn- CAP. XV. Das Madres

. dadora j 445. a Soror Jeronyma de Je-
ÇAP. yi. Mojlra-feafepa- Jus ^ e Soror Maria da

raçaÕ j que ejle Mojieiro
,
Piedade^ 495'.

tem da Provinda,^ com CAP. XVI. Da Madre So^

fogeiçao immediata ao Ge- ror Francijca da Encar-

ral da Ordem , 448. na^ao , 499.
CAP. Vil. Da Madre So- CA?.XYll Da IrmaaCon-

ror Ifabel de Jefus , hu- verfa Soror VíSloria da

-ma das Fundadoras , e Cruz^ 503.
primeira Prioreza dejle CAP. XVIII. Da Madre
Mojieiro^ 451. Soror Joanna do Rofa-

CAP. VIII. Da Madre So- rio^ Condejfa de Vimiofo j

xX\^o^ Filippa de Jefus Ma- Fundadora deJle Mojiei-

ria , fegunda Prioreza ro , 507.

.;Âefia Çafa , e da Mejlra CAP. XIX. Das Madres

^x^oror ViSloria da Cruz, Soror Ifabel de jfefus ^ e

7 45Í. Soror Margarida da Re-
CAP. IX. Fundação do no- furreiçao^ 513.

vo Mojieiro j entrada das CAP. XX. Da Madre So-

Religiojas nelle , 461. ror Filippa de Jefus ,

CAP. X. Da Madre Soror buma das que deraõ prin-

Filippa do SantiJJlmo Sa- cipio a ejla Recoleta ,

^^Vcramento ^ 467. 517.

CAP. XI. Das Madres S(?. CAP. XXI. Das Madres
ror Magdalena das Cba- Soror Margarida da Co^

gas^ e Soror Barbara da roa ^ e Soror Magdalena
:• Trindade j ^yi, i

. li^, do Efpirito Santo ^ ^21.

CAP. XII. Da Madre So- CAP. XXII. Da Irmaa Con-

ror Margarida do Santif- verja Soror Maria do Ro-

. Jimo SacramejitOy 475. fario <, 525'.

CAP. XIII. Da Madre So- CAP. XXIII. Da Madre

tsXor Catbarina dos Mar- Soror Catbarina da En-
tyres-) 485. carnação^ 528.

CAP. XiV. Das Madres ÇAP. XXIV. Continua-fe

a vi-
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a vida da Madre Soror CAP. XXXIV. Da Madre
Catharina, 531. Soror Clara do SantiJJi-

CAP, XXy. Da Madre So' mo Sacramento ^ 581.
ror J^oanna Bautifla , CAP. XXXV. Da Madre
das primeiras y que derao Soror Maria do Sacra-

principio aejla Recoleta-y mento , no feculo Mar-
e de Soror Francifca da queza de Aguiar ; e da Ir-

Madre de Deos , Conver- mãa Converfa Soror Mar-
y^5 535. garida do Eípirito San-

CAP. XXVI. Da Madre to, 588.
dre Soror Marianna Je- CAP. XXXVI. Da Madre
fus , 541. Soror Margarida de^e-

CAP. XXVII. Da Madre fus , 594.
, Soror Antónia da Appre- CAP. XXXVII. Da Madre
fentaçaô , e Soror Anto- Soror Therefa de Jefus ,

niadaColumnUy Pupillay e de Soror Marianna de

544. S. Jofeph , 598.
CAP. XXVIII. De Soror CAP. XXXVIil. Das Ma-

Cecilia dos Anjos
, 548, dres Soror ^oanna do Ro-

CAP. XXIX. Continuao-fe fario , e Soror Catharina
as noticias da vida , e de Jefus Maria , 604.
morte de Soror Ceciíia, CAP. XXXIX. De Soror

553. ,
Maria jfofefa , e Fran-

CAP. XXX. De Soror Lco- cifca do Rofario , ambas
^ nor da AJJumpçaÕ , Con- irmaas y 60^.

verja, 558. CAP. XL. Das Madres So-

CAP- XXXI. De Soror Ifa- ror Leonor do Evange-

bcl da Vifita^aõ , ConVer- lifta , Soror Ignez do

f^ í 5^4- Prefepio , e da Irmaa

CAP. XXXII. Da Madre Converfa Soror Domin-

Soror Maria de Sao jfo- gas de S. Jacyntbo ,611.

fepb. Primeiros pajfos de CAP. XLI. Da Madre So-

fua vida , e progrejfos na ror Magdalena das Cha-

de Relígiofa, 5Ó8. gasy 615-.

CAP. XXXIÍI. Continua- CAP. XLÍI. Continua-fe a

fe a vida da Madre So- vida da Madre Soror Ma-
ror Maria ; da-fe noti- gdalena. Da-fe noticia de

cia defeu ditofo traníito^ Jua morte , 620.

573. CAP. XLIII. Da Madre
LlUl ii So-
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Soror Paula do Efpirito fas de nome^ e da Irmaa

Santo ^ 616.

CAP. XLIV. Das Madres

Soror Margarida da Co-

lumna , Soror Brites de

Deos 5 e Soror Margari-

da da Cruz , ambas ir-

mãas 5 Soror Maria da

Encarnação ^ Soror Ma-
ria da Fijitaçao , Soror

Joanna do Santijfimo Sa-

cramento^ 631.

CAP. XLV. Da Madre So-

ror Maria Magdalena do

Horto , e outras Religio-

Converfa Soror Maria da

Purificação, Apontaõ-fe

os Vigários , que teve a

Cafa , da fundação até o

prefente ^ 635.
CAP. XLVI. Fabrica da

Igreja nova do Sacramen-

to ^ e algumas particula-

ridades da mefma Cafa^
dignas de noticia ^ 640.

CAP. XLVII. De algumas

noticias pertencentes a ef-

ta Cafa do Sacramento

,

644.

QUARTO LIVRO.

CAP. I. Noticia fum-
maria , e breve dopre-

fente efiado da Congrega-

ção dos Frades Pregado-

res da índia Oriental^ fo-

geita á Provinda de Por-
- tugal , 650.

CAP. II. Noticia das libas

de Solor , efpecialmenie de

Larantuca^ Timor ^ e ou-

tras adjacentes , 6^y,
CAP. III. Primeira conver-

fao na liba de Timor, Bau-

tiza-fe o Emperador da

Ilha do Ende grande em
Larantuca 5 663.

CAP. IV. Vida^ e morte do

Padre Fr. Rafael da Vei-

ga, Prodigiofa buma ^ e

outra ,668.

CAP. V. ConverfaS geral^

que bouve na liba de Ti-

mor y prodigio grande , que

a ella precedeo y 6yi,

CAP. VI. Turbação nas no^

vas Cbrifiandades de Ti-

mor, Cafiigao-fe os per-

feguidores delias ^ e ficaõ

Jocegadasy 680.

CAP. VIL Noticias dofuc-

cedido no Japara ^ e no

Macajfâ, Pajfa o Padre
Prejentado Fr, jfoao da

Cofia ã Provinda de Ba-

jú, Tirao4he a vida em
ódio daquella Cbrifianda-

de, Prodigios fuccedidos

nella^ 683.

CAP. VIII. Prodigio notá-

vel y fuccedido em Timor.

Tra-
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Trabalhos , que a elle fe tao por Emperador a Ma-
feguirao naquellas Chrif- vura , alcau^ada huma
tandades.Maravilhas^ com grande vitoria ^ yo'^,

que o Ceo as defendeo , CAP. XIII. Continua-fe a

\.

687.

CAP. IX. Novosprodígios^

~^com que o Ceo favoreceo

i^'os Chrijlâos de Timor y

V em nova , e mais podero-

sa invafao dos Hollande-

zes. De/enganados ejles

de Timor , pajfao a La-
' '^rantuca com Armada for-

< midavel ,
que fe retira

-^ fim operação alguma ,

691.

CAP. X* Vida do Venera-

guerra com o Capranzi-

ne. Dao a vida pela Fé
os Padres Fr. ^oaÓ da

Trindade , Fr, Luiz do

Efpirito Santo. Dá hu-

ma vitoria ao Emperador

Dom Filippe hum myjle-

riofo final , que fe vio no

Ceo. Levanta-fe Igreja

na Corte ; noticia de ou-

h:tras na mefma Mocaran^

gUy eno Reyno de Mani-

ca , 705.
n)el Padre D. Fr. Miguel CAP. XIV. Continuao-fe as

Rangel y Bifpo de Cochim, Chrifiandades no Impe-

6^6.

CAP. XI. O que de novo

obrarão os Religiofos de

'^Sao Domingos nos Rey-

"i^^nos de Sião y e Pegú, Le-

'vantao novas Igrejas , ex-

ercitao-fe na converfao das

X .almas y 700.

CAP. XII. O que de novo

obrarão os Religiofos de

SaÔ Domingos y efienden-

do o Evangelho nos Rios

de Sena , terras do Mo-
nomotapa. Bautiza o Pa-

dre Fr. Luiz do Efpiri-

to Santo a Mavura , tio

do Emperador Capranzi-

ne. Intenta ejle nas fuás

terras a defifuiçao dos

Portuguezes , que levan-

Part. IV,

rio do Alonomotapa. Bau-

tiza-fe o Emperador , to-

da a Cafa R.eal ^ e gran-
. de parte do povo, Da-fe
noticia do ultimo progref-

fo defias Chrifiandades y

708. • ,

CAP. XV. De alguns Re-

ligiofos 5 que derao g/o-

riofamente a vida pela

confijj^aÕ da Fé ^ fervindo

ás Chrifiandades ^
que a

Religião de Sao Domin-
gos tem no Oriente , yi%::

CAP. XVI. Mofira-fecomo

os Religiofos de Saõ Do-

mingos forao os primei-

ros ,
que levarão a Fé â

Ethiopia Occidental '-y con-

verterão ., e reduzirão al-

Mmmmm mas
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~ mas naquellas incultas , e CAP. XXI. De algumas

vajlijflmas terras <, 718. particularidades da Ima-

CAP. XVII. Do que per-

- tence aos Conventos dos
'-'- Irlandezes ,

que a Reli-

^ giaõ tem na Provinda de

i^ Portugal Vem a ejle Rey-

^ nú o Mejlre Fr, Domin-

~^gos do Rofario, Funda

^K^^ílofpicio i e depois Col/e-

gio 5
para os Mijjionarios

gem da Senhora do Bom
Succejfo , Orago da Ca-

fa ; e das primeiras Re-

ligiofas , quefalecerão nel-

la , Soror Antónia The-

refa de Jefus , huma

das Fundadoras , e Soror

Catbarina do Rofario ,

748.
'> de Irlanda jua Pátria. CAP. XXII. Das Madres

Da-fe noticia dejle Padre ^ Soror Luiza Maria do

727. Sacramento , Soror Ceci-

CAP. XVIII. Fundarão do lia do Rofario ^ Soror Ifa-

Mofleiro do Bom Succef- hei da Paixão ^ 754.

fo. Entra o Meftre Fr. CAP. XXIII. Das Madres

Domingos em penfamen- Soror Marianna de Je-
tos da nova fundarão. A-
hre-fe-lhe prodigiofamente

caminho para ella. Sobre-

crefcem embaraços .,
major

o da licença delRey. Ven-

cem-fe todos ^ 734.
CAP. XIX. Volta o Meflre

Fr. Domingos de Irlan-

fus , Soror Leonor de San-

ta Margarida^ Soror Ma-
ria Magdalena de Chrif-

to , Soror Leonor do Cal-

vário , Soror Jacyntha de

Jefus Maria , da mefma
Cafa do Bom Succeffo ,

758.

da ; alcança todas as li- CAP. XXIV. Das Madres
cenças para a novafunda- Soror Máfia da Encar-

' çaô. Da-fe noticia da re-

velação 5
que [obre ella te-

ve huma Religiofa de vir-

tude ^ 738.
CAP. XX. EntraS as Re-

ligiofas em Claufura j da-

~ fe conta da obfervancia^

que fe começou a guardar
^' nella. Lança-fe a primei-
-' ra pedra na Igreja nova ,

744. '^
ç V)j;4*vu*^-"

nação ^ Soror Urfula Bau-

tifla ^ Soror Joanna da

Trindade j Soror Angéli-

ca Maria das Chagas ,

Soror Iria de Santo An-
tónio , Soror Marianna
da Trindade-^ e das Reii-

giofas Converfas sSoror

Brizida de S, Patricio , e

Soror Felícia da Madre
de Deos , do mefmo Mof-

/ 1 inteiro
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teiro do Bom Succeffo , Ig^^^ ^ova , e o augmen-

762. tOy que teve toda ejla Ca-

CAP. XXV, Defcreve-fe a fa, j66.
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